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 يسع ءاركلا 0 00 0 ىلع .ةرشلاو
 ظ 0 اجد ' اديج ماما ع لزم ءا يل احشس ت تحس اف
 1 زاك الايك بهل امن. دقب ايما نيب نإ كدا «لعا

 .٠ ليلا قل ملمرجد !نيبلاسلل ديمرشو نسي رتب عسا رج
 :هلهتفع فقري و زجل نونبامللارمولاخأ ظ

 د1 تال ب بنا ميلا
000 4 

 داو ئنيز مايتعن هل وسرد 7 منيا «دارا اذا ملل حلا
 0-0 رضا خموتةباس هب ابزعز ميلا + ال كامن حيزصملاو يضر ع هدب فرم لا ةظفلو
 .ةققؤماعالاو اوثياعد مال بيا غلاما جب جسد ءاًضاواطلربح ١

 0 ياو إلا عجار هيفرتتس ريض ليام سامه اجو بيافلارما ْ
 ٌيمسا لج هريح م فولاسملا ءاوتيرل واع و هةر يا _ ا ل للا موس نوف دج دمة موسوس 7
 وجزم نوح كم و8 ضو دج رتل بعالازمايلطعال
 00 ضير نكسر ل سرا يلاد للأجار مكث

 ضجر ام عيد نجرل جيرصزيعب وعدم الحمل ٠
 ١ 0 اذا موتل الع بج اوف ةمشدااذكو باعالا مامر قال ..تفارتببا
 عاضمإمف ذوعاو جيلان ايلا نم هللابذدعارهو مكتمل «دالأ

 * معاذ عيرمملاو انآ اوهو# ::ردم# لعاو لغاشنل ىدسم هدحو كَم لسد
 هاو نأتسس لوب ال بعالاومأ,ل قس يمص لج

 + تتم
 ب ! واط د



 امساجلاب 2:
 0 ناوع لا

 8 وبل علا ركاب دين تدب 0 ظ سال :جاذع اجيال[ داس نمر طم خل خيرصر جس دبل وعن هل
 مان اىرم مابا زب وانو زخم هاوسمربخ عقيب عملا 7

 مسيتيلا نام اذاضمل عقو المرا هرج هللا طملو معد ايسم دبا 1 بلعالم الزام :ةما ناو هزي مم ف والحمل ءاوتبما 2 ظ
 ٠ وه نمإلاوهو ضؤتودت ت ئؤؤس ءاوقسم يح اهزايلع :ريعوفوم نيرا نركب ناز بيو هلا ظنا نيتشس اعتمر كم نارهرجم مدل وضل
 وأ نارعص نعمت نام جر اهمال درفملا مقوم ناعمت امي بامالا »ب نص امري ص الن انتمس ١ ناتج ا ضربخ علم ن او طعم اءارتسملاو لل
 كل نكت نيل احاداك ناو هتلا ملظنل وه وزب قرف ربص حن لكلا وركن نكي م ىشنيجئم لغل عال جي مل انف اكاكاوروو نالاح
 هود لعارنطي اقدم دكيال زيف ديق ال الجص 7



 عامل نادم عئاو نيكل يبدل وكاد ةكدلاح

 0 دوما ايغلاو ميكا |ىنعا سمت ىنعا اههري تت

 0 يق قي الزل هداج نوبت الحا

 نرالم | د هيج د يمول وبدعم
 ” ايها 1 دولا ىلإب تأذب ونت دول روح هايس ساو ديم
 . مسا جر قالا سوتتوعو”تلعف هداج برجال ةييدتت ىلع
 ١ 1 هديا: ذن ةنبسم اهيا بزعالا ساهر زبصال تناكمجو يي

 . ل ليها 2 قدطم ع صقو بتلاو ملذمتلا هرجيع يملا

 ' ههيعسللا علمت ؟0ارسزايتجا يلقب [مهجلع ملوك حيتلاب دمعي
 هو.يلع | قد ملاعن كلف وئاقلا فوق نعي ارثحا عصف ووو
 : ريغو ام معمل إيلع تناكداوس نيطم لوقو اهريغن ود فيفا
 1 هس 'رتبدلاف ركذ 53 .نانلؤللو هدمبوان حالت كتيداهءاوسو
 3 سالك عملو زب بِمقلال 31] تسال بمجاو نم ”ثلطءايشسا
 "44 ةتلككمرم "كانو مج ؤرقباويرف هقلا مسن يف داوي مل لاكذ

 ينك طع نمل اراكلازف داتا بجاد يلع منع الع
 متنا مءملوؤل مع يجتلاهعةولَصلا  ثملاتلاو يمَسّتلاِد عب هلل

 ٠ نآَ السنا فاسد بجتسال ا نما مئاعد ف قركذب ماع 1
 نلف ساو ينانديلاوألواجدمسجلااطيو يس دلسولا تانثؤملاو

 6-0-0 سس سب

55 

 10 , 5 2 9 2” و



 ىكذ لالا ينسالاةزياجائ نس: بجنر اوبر كنز وجت ف»
 وذل يلا حوت ثلاغاو ب نكلر متت انا و ك هكدا

 طفلا رق ىو هلاجا نيلؤنلا عوفو تنيك كذ ميازلا و فيلاقلا
 دوبل هيلا تل راجل وحمص 1 "5 0

 تباثر هلل هريوقت مافالا بسس نبين انهربشو تن ب انادا قع قكيقام

 بخ دل زا ممعو ورم ؛هتامسلا جيب عام - 1 ثيابها
 ابناك باعالا ساير قدصال تانيا دمج 9مل هد! هتبلاو اوس
 اناخردلا منصر يوك كل اببوطنض كوكي از ةيطلو هان اتسم كوشن
 ,يبلا نص كارز ورع نوك نار كعد دل عويوؤل هناك.

 هلل تباشلاءىملاب تدر اي زاوات ' ىكيف ريا (ةلعاناخ

 ميول جلا هنو اذان »وتيار خت ال عرسملا عوفزم 9 : ا

 عسل نال اذ اوك سبا رطض تتافعوسملار «جمو ان وع دع
 رو دوؤسمل قلعتبكلاجوااربخوأ علوا نص عقو اذذاور ع

 انوذخءةرقسلا فلاحا ةربخلاو:لضلاو فشلا ن كيف هلك ابين

 ماسلا وعبق عقزمر عربا عمئا جبل عئيفاه يهيم لا
 زو ءلئتساو ال قصحملالسف قتاعتس ىن ٌملص عفواذا -8
 ارب اط تسر وح ما: ليحألا نؤكنال: مدّصلاٌلال ماقملا بس اني 2

 ظ للنمو ضزيملاو ضر لاو تناومسللو نم لووخ خللا نصت م.
 ٠ تود كرتمىر سن 3 منكن موكسك وق وش لال

 نوكد ن ازوججتو كل انوه و تلا هتلا ةلطنا:ت مناع نئفلرو
 عملا كوكل عضو لف نم ناوكمو حولض ونهو تمجيّرل دب
 ظ امان نيهل اعلا طفلر ورك نسملاعل || دع لجو هونج ةّضلابهل
 ماعلا امكادتلا وس دوجومزكك مسا نسمع



 كفوا 5 دوو ةروودل والاه نوكك ما ونعم
 595 ! انزئاصفرتن شق عيبا ثزدلا

 10 1 ةلاسؤ دمتلافوزملاب مهجودارشالا و( عاونالا
 0 1 قيقاوتشل 'الاف ثناكناو فورحلاب بازغاال نهللاو بصل [ئيلاج
 ا 0 زا هلاك هيو لسان هلاك ذوو بس انا
 م كلك زنت لا درك :هطأو اعاوؤ ورمل محلا

 مالا عاق ند فرم 5 لغيرلاانكو رد عججاو صا كر رولا
 : وولي ستلاوةؤلسقلاو [ىرتجب مجشاننللو عراب عوملاو اصالاب
 + ءاونبم لاما ةدل موقرم ةءا عل يطب قحواولا مس

 طعم العا ف/أ دن اوبزطت ةرحواولا مالم
 0 نيحالالع رلى ابر قرم اناا اا
 ا هثلدولا رجوع هن وطعم رقما ليج وريخخ عمو و هوانا
 ا عر درب ج دتسيذا نام الو كلاردرجب يسيريمت أ
 قمع العر جهلا قطع حاولا هل ان نس ناب نعم
 2 راومص نلعغ قحواؤل ”مباوصاو انلتس

 هتالانموهو هل اه ”قطع ايا عوفؤم ةولضلاو اناس
 || نيهل َتلقاناَف نمتسالا وكت دنانمو اعد هدابعنموالمد
 1 سيصل ييرطو ءاغدرهد ىوعل ا ينعملا ةراشلل
 5 . اراوجتل * اءل وكب ازال نمل و ما موالد

: 

 تقتل وهوت باغ نيوتن اناضابا وا ناكر الاف
6 0 911 . 

. 



 1 كيان بس ري
 وقم دبل عد ءاوانم اباد ةةعوفوم ناو حاد 7” 3

 يسع منال رع هنغاريا 9

 7 ا ا 130 يل .نف شالا .
 لحلار عوز راب نيم ميلاد رت يلع هميلا فب .٠
 قوحجيكات مناد اطفلو درج ريما وتكامل جاو قلن اونض مال

 نم يفر عنو مددكك هاج نايك قوي تن بادان دج لل
 اماه كل نان يجشس كوبل اهيل ليف الجن كل هاى

 رااوإصالا ٌانينيدا قرف ”يكرجلاولع يخباو مقلارع ينم نارا سلا
 لروغم راب هلت وسن تناكرجيإى هكا داينمو نوزحملااوبخ ابخ مثلا لع

 ديللوم غزفلا هني عدت ال مئادمو رة ةدل عمل يرضر بع نإ
 هان ارزيؤم ها ناكام امهيودمتاباو 0

 لع دج ليف قرتوقمو اموت اال هيب اوجّناف قف ءانلاندزعلا
 ايفل بة صنمزماوعلا ربل موزيو مسالاتسصنإ شل, ةيتشدا رجم
 بجوا!مةاّيلاحلطض|و لعاذلا :فّبلإوو لماع جوشو نمسا اياب
 5 ىف وحلو بز ىف اجونل بارما ومر صتاص رجم اع بلا ارخا موك

 0 زدت اكلاج قلوتمر ورجل جمالاجل همر دزيكوبل وتاج املا فور نص فرح
 ”نوجحلاوياكنل ك0 ا

 * ممتخالاوز اجيب ليل انماقمر مولا ونال نممداو مامي كل تف.

 منيف اذار اصر ساومل نسل اح تاب كنس نومتس م



 ل هاذ لماعوه غلو وصفر ها زماع نال يف لماعلا
 '' #20 كمان رصف يا كوح نوح لاقي دصتلا سوحا ناعم مت يلع

 قفا دهر نائب ربما كاتو كلطمزوا كون ترم لاقي لظملا هك

 وقوم ميلوقلاهشملا مدل سماشلاو نلارادطبى ا قلاوخير ايقدلاوسا
 «لهشنم عاضؤمارن بال لرصمكم 3اجلا وحرم فرجع موق عطوم وا

 بالا لخاو قران ةلزدب لّوست الدق عم لوصملا ارب اءلعريمهوغ
 اللص باوشسدز ابرد ةرايرلاو طاع شت منا هرج لج ىشنرم

 راما رمت تلال هصوملاا عجر ثنلأل يسري مبلوعنم
 هلم اإل ماعلا نمابل نص 2 'مبام لج بق لام عمفلاو فلا عا
 لا اركب كل ذاق: زحل عقرم عقال نقلاو لوصول
 ةو>/ رفحا ل اىلا اذان يف لماوصلا نس لاح اراك رح موصسم
 سال ات عم امال كل ىذ ىف ماك رسول كلا نماملاذ انيك اك
 وري ركل يملا ناعم ا ظنا عوفوم زك وألا نم
 نطقسرم اولا »بعل نعص دوك النذل يارب ءبمل ميلا خام ماهم اظل
 ميلا اضم الع انندلر وص 3سم ننفعلا نيورعودول نبا نم ةزممرلأ
 تاب اقتل عمفوم قباجرإلا )بدل نادم بلع اففاريررع نما ال
 001ج اا نوما ينال ماصار نال عيت تبع 0
 هادو اجب مدل يلا ضم سال ضد رج مثلا كاظعلو داللسم هاب اطمل
 نكئعنمر ورجلا ممزاهل ولدت امر درر رابريم# الاوجاع

 1 ملال تيتا لربالاوهضزسم دجال بزعالاوم ايل زال
 .زدد ديس هر ود 2 نيكحإلل
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 يوب حمو "ا دج طبل عوز نينا رلجب «ربحو ممل عم راو ااربخ العا

 هدفي ااا منيب لق ارتمس لا نيا
 ىاولإره قلاوبع زنكزعوو اولا ةلوش*اوب لنجم ]ب مملومتلإف راو معلا لوكا اقوم هلا ملم كل اوك اقل هرو بؤ نولميبال يت يصل راعي ن هلخني ناكانمو لحنعلاو جن
 لمان يامي اسلاهيتراخب وكتير نار اتا ةبعنإلا <

 (تاوواولا:طساوب ولا ماعلا تافتيعم زورق إل وسلا. لنمع انيكو لحغلا لرؤنم:ريجايعملوارل طش ويب زجقلا بعاد وفا
 موفر لد هربمع ىف يي رجل وايل هول نمدلماعواولا تيبس
 تارت انضمام ناك حاربخل ان لمادهناوهرو .هتبلإوا مجاب يؤرخ نيموراعاف عراضم يف منت مدينته اوعل الاعجاب ءادثبم ةئاراع ىلا: ٠

 عوؤزم تلم :لجربل ل عام جم لونعلاو 2وتبلللا ثا عريمموم أبا
 - ميسا ليج رنبج عمه.اعملاو هاش اريح ادع 1
 فيذدلاو لوما ريم ةسنوكيؤ زماسلا م ةلاحر ىكل وحلا
 من الاهلاؤ لماحل ونيس رمش نواهنقلاحاع دعا هريس ذا

 مصضنمل جن يع مب لوهنعم نال يملا برصْيم مسقنلا 535 0 هردر مل عمر ا اقنلا هيد بك نينمسش دج نحمل!
 طفل هدحا ةريزتن نوؤيصمد تربح ااعاظنل عوفرمت 0

 لوهعم إب بصُنلا] وجب و”تمياظتبا يييونسسا مليج هربخ اوت لاو

 فون يمسف الدب لربه وجيد يظفل عير نوذع#
 يخيف رعت ظنم لايجوعتلا امو ظنت هيوسنم

 ظ 00



 اينواووو عما

 قم ظ هذا دسم يلطف بلع ايل 1 هدانا
 0 اظل هووومرظمللا ميواج هاذل اريظملل اه طيزشلانمداوتسبام
 ةنقماذار مئاكلاب نكومر وبلا مالا «اوملال جار نمل 0 اوفي: ياو ولا وجم :ىجؤح مز قس ابا
 20 اناجيتسي 6ازم ماؤتحلا همم طايع ليسأل عومرم

 ظ لقول نملة. وطن ماكي اكو ,تيدح د اككوهو ظ
 يفرم عدن اوال إجارة يمس حاف عداطم لع مسن لاهل ذ قوما دابا الاى لما علأو يظن كلن | ' 0 ناقوس اكن! (دك اه حار قتقوز ومنلا هرم
 يعن ويمن نورس اوفا ءجااوم لا مز سا 'ويخ ربط حاراوتساافا بالج ت !؟ جدت لع روع عوفوم«تتيلعل
 5 صال 00 لحل ماتو اودي - ايذودتعامبوإ امرا "ريظنللا ماش تموتعتمو ظنا رلماوعلا

 ياكل كمون اهذؤادكج ديس انوا ةءامم مست عرص ريغرب لوصنم اب لي ادد صو فتم قانمز هرجلا عمر الداب,
 3 ميما رشايتلا عايض نايوسشم:ىللاو مو: تونخم 200

0 0 
 اعقب ظ ميكس ايقلاو نجا هئزجولع
 انايييمتم برك“ او عسنيو قريوش وف كلا وه ميلك
 بصللاو : - الموكل ب هزئاكاكمأ معلاو ذهل تدزعا د

 لوا وحتم دال يعجن بو مربح لتس علعلا كل ميثاحدجوامققلا
 ايفان 500 بصنببو مثريو 5مل



 د ونين بهجت 5-0 3

 ىهارعوجم الاتي دزمبدمو ديم ممل

 الا 20 داعبل ءآلأاد خبايا ةيغملا >ترلباره و! بيس
-- 

 الزمام بسرد شي كالا ظ
 سس او: يلعلا ىللت يف ترجح ام لكيلا كسل انفرد ] 0

 سند ساق لوقج حئبنملاو درا كث.ملنلا نمير يشم هدول
 . اقدح ساق لاقي نتا ؤرهرانم | فو هيساناةرداتتاهداسإيق

 انيلو هايفعر حقا ذايب أ يمخا او ا سايفع تمتهن ادم سام اس ظ
 اظشل عونرم تعامتلاو يازمان اديع ملاذ اسم اهقمرلبملا قس

 دوج ز راب ريمم لاو هذاا ورجرم نجم نم امو دبس هيا

 ليكنيبل: تباككاب ئتمعنمإ وويل عمال” تطيل ىلا عجا نجوا
 ياس كةنسج "يتم [متسلل ازا "ص مام كح عوفرم
 سم :كضزنلانم نياك وك لاح هريدي ديم ىتل انم ناجح لاح
 يك سالب ابحت هيل ني ودبل

 م اننادع ناؤودح هرشساازجت اهعاجموزرب يمس
 2 ه8 اس:
 مهن وست ودحلا ةماعلا ان اس ايفو ”يعامسلا
 دحين تاع ل برم كمأي دحام قاطع ذئاب طنا
 ..اهتاباطنل عوفوم,ّتسارلاةماحياعل يس يضلاو نوعس و

 . اهييعندابريمتءابلادا هناي نوزجؤ هير تسوم ايرغم «
 عودرم :نلاكلاب قلعتمر ورعلا عمد لاو متاطنالايلا مجار م
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 ا 0 /اقساخا
 00 .ةاام سناب ووش ميشا ]

 ب ورسام ةزعنرمح ةالفس
 هاشم موقذ هد عرهو اهج وكل فرنمل مريع ردك حوشم مبعبسل ميلا
 طنا يطمن : هيل ملاح نتذلابوركيوعو نيا

 "كلاب قلعتم ريما سدا لمنال عج نمار رص زيخ
 ظ تراجعا ايليت هلا يناض ثابلمحلا 0

 2 لمارعتا اوم نك ىاينوكراح زيوت 000
 اظئّنلاباهملعا نيوكي بشد وهو ءارثبملا ربح تاداظتل عوفرم ناددع
 نا, نوكيف مهلا احر نهيهد قجلا لاح ءابلإبو بسن اوهل الاخ
 بل اماما روش نا وزب يمس ماج ربح عمزااتبلاو
 "ليلا هسا ج ماولبف ناد .:تونهملان | عاف ميكورحوو هظفتلا
 رتل ءارتبملاربخ (هماد امل وقوم هركامو ها ينم كلج الذل عويرم
 ويس سوم ينج سوار ,يوسا لج هزبح عم
 ظ اظفلوو هاما ماس يام لانا نأ مخاؤ حر صفم دام مولعم هدعلا م رحاوك

 ذل ولفت ةعاهتلا نسال ”يعامتلا ىاىتلا# ا
 0 موعد نم

 |. قلعت م يا



 وربح 0

 هو :مرثنملا اهلا لعن طع ابيع لض نم ديسك
 هةناحلان يح ؤمال لع لما نوصسو نحا انزم» والا
 نمت خصوم رمل نمر فلا جل لزب وكلن :ء 0

 منن يشل اع يدباناو ضراعلاو لصالا ادب نيب اقرار
 امسولا هل زلم كولا [رحا نكي نا ذاب عسب دقن وككلاوخاو
 كس ذاو نرحل يسم دوكأ عيال ىنو مم لم هم ببتكويلا
 ذا مد كار ورب زج سم كك ءاوعنل سيك غبي تملئ صال
 ريصريؤب جه لوصنم اج ةزوب#ىدظنم عولشااج قاشالا قلصنمو هرج عص
 نا | ماءاورشع نلبي ٌتاوعاطمل يوصف (: علل
 لثم دانسات لاو شخ م وكاتو دادش اهدحأ تمببكرلا
 كالمبك ىوحزم يارل او هدف مدليؤتخ. يواضا ثمل اثلاو مي اً
 وح عترصلارس هاّسلاو قل انلاةن'ويحلاوهل مودة دوص غلو

 مناد افضل عوورم1ةالا اوم ناد اظن عويرم جول ا باديس ١
 بخ عمداطتمل او ءاؤلنبح اربح ٌدإداطعل عسرم فير عونل فص
 عجار مز سؤيمملعاذ عد مداطم نقار اثم: عيمسا ”ددج
 .و نيل جرضريإع رمل وععنم ناب اذند بوصسم مسالا فدرخلاولا
 امك فويل نص تاراع هرد عرفوم + متل ةاجملعاد عم لسفلا
 /عوقدل يخص لاسصفالاءاهسن نم مس امق باوج تي ارج هلا

 هيييوسج سوو

 ورم ريال ءاوتنم تاير عيفرملاسفالا ىاوسا نم
 ايبا ازوزحلا رج نا ردت نود اس انجح منافع



 : 3 228 اللا ا بع 0

 يووم ا 3 اس مالا
 ناموا كلل نم دكا هدح دحام رعب/ن يي
 . .اطهل عرمرم هاب ري معلا مب مجار دحال بلاناضم نارعز شد مرح
 يع نابلس ساد رح عسرادتبلاو دابا اربخ الع
 خ !نم ورح مو درفملا عقوم مزال ابار ؟مفد اتسم كم! هرعشارسلا ابزإل
 نصت نإاكب نئنمر وويل عمذاجلاهجاقنل نير لوح ةاجلا
 .”زطلاو ومنوم نياك از وكلاح هرب جنش اوسخ قماح ناب لح
 تسيل نط غلا | فايرغلاو ىؤر حا يلافاشم ناب اظنلر هرج
 ىلا فام ترتْنم| اوم مسالاوا مامطنالابلاىتعمولع) لذ دول اهمال
 وراي يميل و لا وو منرحمتلاوزكياتباو ثباوآولا بلو

 مسوفزم ةدو دعم نئمنمر هيام ٠2الحمالس ظ
 ةبحراوئرم ابابا دش وفرت ناعم رحؤللا هاوس .اربخ انما لحن
 3 .تياددلا.يوسا م جيلع مدقملاةربح حيرخؤللا البلاو فم
 :ىخاهتسا تيري دذتل نأ ردملاو ىربدتشلابلعا نيجورلاد
 مكان هج مل ثيح) نسال ينحل وكنا ورايلقاملا ٠ رشق) كلرخأف اهلا زوري رعلال نككبارعالا ت4 ريكا ةءرصتسا
 وخلا فح لاف ىربدتلاو ناد ندلخيث ابرجال باع

 قات ذى موا ابان ل سس سيسعل



 هال ب اعالازم الزمالة تمس لج هويه حم ءالثبملاو ادني انج
 وذل اثم اريد فوز ءاتسربخ لذا اطنل عووو ل 3 9

 / تيس 2000000 ٠#
 عودم داب ار وصمم ن كلو امشىحسل ميئسا بج ةربح عم وزي ا

 ريتا ىاعوتلعف داهج ١ 5 وحي ىعاورب دن قد د +

 ابزمال ن لالا نص اول يال نير دنا لكل عد نبا ني 8 2[

 مع ا ا 1
 قصتلإبواذاجم ثررمم نكتمر علل عمد اجلا بل اطنبر ورجصذيذ ظ

 نستلا ضل نصنلا وعتاب هكيف قاصل يووم حال مح
 وحب وصنم يلعمابلا ”لالدلتت قابلت ينم ترم أو

 ةدارش «تيفحلاو قلعتملا نال تروم جسر مدوميم تاي
 هايزالعؤخما ةر درجت درج مةلعف ليجيفمأم عجلعملاو مالك نقف

 مورس خامؤمف قيمالا ترسل فورم وجو اوضابلا فاطم
 عادم ةمج لاا ذائدلخيفو شل لعن ايعاويددت جيرم يو

 ميرور بل اناضمثادلللار هج قا ادد لعاف العزل
 ه نمد مرملا عم كجمال هربت صوم و ةئاجملاو ورحم نيتك

 عام عم قصب ٌيِعَملا قستلال جوصوو مب لوحفم ماب لحما موصنم قصتنا

 3 انمطسف يمد ويزب تز ومر يسفت تاغ اص د هرج :ًباحف اجل
 مجال نم ليلار وص داي ريمس دارو ةناجلا وحزم رجم نص
 مهل وغعم تاب م لاييوصنم بيري ق لعصر ورحملا عمداجما عطونا لا
 ليام حمل عشلاو بعل اءافت تالعاتنل فرم ز ويقبل جرصوبغ
 ياثاوزؤب تررم_ ملا تبحذو (,ناؤع الر مص تدعم لجبل
 تاعتس لا لقالالع فطعع تايد قن عفرم لا نطعةحواعلا
 ثلا ناوصو ضآبجو ب يبفوو 0 د بويع



 .يياراو دارت بخ اهئ اظن عيؤرم ماسنسال اومادتبمم ناب يوي عونرم
 ع ل ريسم ال اماما تمس ماجر ربح عمه
 0 بة دانيل بج ماب موذرموختاصتمالالزالقو ل لالا
 3نركب ريمي مما زسنل ا روععم مارد نصا بك[ خا ىجيروخ
 يي وا ياام رن تاك هانسالا ءالازم انج ناك زج جر قلبو تامل

 فس قطتمرنرول ! تزادلو يامل برجك كقلاو ن4
 1 !!نورح نم درج اوس جيا اضم الع لد درج لعب ادا : ١ : دج ع . يزداد(! كراك ميرصربط بل دينم 7

 .ناقاد هم تونس جر صوب ب لومدم مثكأ لا كلزكو
 نيبصلاواول اتناناو مدل ثنكا ع منسق عوذول عابر ب
 نط اك اباطمل 20 ةسحاصملاءاددبم مثإب اظن ودرمتمل ان
 دل ارسال نيم لال ركسلا راج ةربج عم ءايبلاو ءاوبسملا

 هد بزعم يود ) لولا ميرا جلع ةفواسعم
 ريك مج فاصل كلك ادا تطساولاب +ناعنسال اف انلل
 ءادتصربخ ان اباظنل عيذرم ورح اه( ركذ ايد دم وطعم وزحأ مجد
 يمد يجرح نرزحلاءادنبم ا ورحل اثم ارب تثار ذكي
 دمر از عبوس ااا
 جرح «تبلون لوح كد غرة نمرلعنل م

 اول 3 !يوسسم رورملا عمر حلاو بحا صوغو ابلالولدم نين قاعتلا 0 جر لمت قبح عماد ايد رص
 كامن ءاجيفز ءام عم حرخد حض جرح هيرصريمب ل وشتم



 تقلد حام ندب فيا نغسل م
 ١ 1دوحزموحإلأ بع عرحلعأ3 تاب اظنل ندم هير لا :

 الع ابوسنس حز نئعتمر را مالو اهمال نرتب
 تدوم :ةلمف دج ام عم عوحد جر صو دوه

 هامراو بصدل يل ئاضم اههئاداظذل عرج قريش جيش هن
 نطع لهوارلا علو ةريثسل ميلاواطم تدوير ورمز ر يريم

 . مربح عمرارشبملا ودازشسمل اريه ارم اطل عوفرم للا قملا مح مقا ظ

 لام دنملا لولا وطعم اهنا بزعل نم ينو دايما 8
 ©: لقالا غابجرع تطساول امو ثسح اضمن ان الع تاوظغ تشع 1

 ميفلوجيو بح صار وألا الع اثبا كدطع تينا و: بحل

 مافوامف كسب نركذ امس ب صنم اضفنا زفر م وت ازك 6 كهف افلطخ
 اذن/مثحبل عصر يظ مب لوصقم م مطب وصلسز دابلا لستفاري -

 لفانممانم مئصوهوءرئص ان, مر رهو ةاجلا .وحنم فرحا
 طوف تاو وصنس نعمل قلتم رولا عم عم كالو جاتا
 نماء لحب لج: لبد عماشلاو ثدي يوم
 د ءاونبم مئالعاقنل عرفرمرسمانن و طع ةعواونارسا قلو حن هيلا
 لطم لج ةربخ عم دادتبملا دارنا ربخ نا عاطفل عورتا دا
 بد نركذاكذابجو ا«زعاؤد ئنخ جاما عازلا ةلجوعةفولعم
 ليبدو و ةااجلاب فلرح نم يح ا ريم لحاف لعن

 ئارعةدم مرسم بع طبقكعسر ورا مز خلاو يباظفلر دج
 ل عم دل نيت. كتربش'لل رطر يطرب لوصشم

 ت0 ا ادم وتل غر دج



 وسلا 0 ضار
 و تتوسل ' قاتم وريملا عمئابلاو اهءاططلد درج
 ' لووماوء و حابوتسدب ا مؤايلودبعسا غرض نطل
 5 ا م مق نايت ردم مزشلاو اج ثنا رص --
 4 1 00 لوم هيت طعاؤرحواولا بالا مهئاذوحتبالقا صم الع

 نم مول ا و ز5انيف سابا غلا

 00 ةحاصاكعياشلاو وريال ظ
 جز الوبعمال والماعز وكالات تسال ناززح نهال . يمه ركل اكن رجلا دب ولف ئنس دوا غيرنا اعلا انزح وهو ان مّوكإ ىتحاصم مبادل وربدتت
00 
 لاو ءاوشبملاب > زءار هرم موفر شم قلتسو عرب نما 4«
 مولا او عملا يندب ننفاعينلا ب 1 وو ”رلاداس الع“ ة هرج بيمسا "دج اربح ©
 تا نق 0 ناف ماتا سجل اننا نيشاف
 قمل نط خوكولا نم كالو د ةريأز طرا ئعلل ناك ةديانالورا

5 
 را



 1 يرو دوج هيجان مسفل نزيعسص 0 |

 عوةتدارعند دن ادي ان.ئاكزلا فرس كاد يضم
 نككناز رجول لان اضمانرال با درس بام دجله
 كلو لاوكس ريفر يماو اهلا كاف ىارازلا ريدم كاّدف كمل"

 مثول مننا ان ؤالاريدقنل اع ديال بلا نوني نالئاتلاّن!
 ىديعتْ] مو قلمت اريل نتقفادباو رطيساملالا>: تيحيالو ديدان .

 لالا نع باولو هدو ازبابلان دكا جرط اوبن يلاقي!
 :, :ك2مربزهوكلاح اضل تمر عل دي درست هو هيف دابا َ

 تبجفو رج هرح هنأ اغلا نديو ىنعلل متم ما تدذحالا# ظ
 امال خر نص تيار سلا لاهتسلا تن كأ ذانم وجي مالكا :
 يالا مسالإ |/هتلالصوادق نوككااونازهتس الا« دغم وضم
 يعم داذاايديرنككميس , مسالا لت ايليف ىلا 1 6

 ثيارامرج و نمركذ لا يور ازتساوعو ىدعتاربطرخأ
 كل ذكور ديلا عجن ور مج قات سارنل نيل ىرعسؤ دزجر ص
 ريغ اب عمدصفل اي ىقعتيىزل عملا ناكذاو مالك باو
 راهرك او يدب لاك ا ةياوردك بين دكا يدش
 ككل باو ىلا. يتس ةوطخ منازع يدتذر درجت او فطن حوادلأ
 ريم اماوض 20111101111



 مااا كارنل مل لعدم 2 )كب وص طاع
 20000 هددلل يلازم تابوا ار ورم باو ىدانزداع
 هو فعلا" ياو ىلؤ دارين |.مولاا ليلا ةر رج يامل 5

 1 90م سداواسم ارت يفر ةًتلافطع و
 ةنوج ربح مراواسلاودوتلاربخ تاوع جسالؤنلو وطلاب داريطال 0
 1 ع اروقرمم تراك ثلا 3 نافل اا ىؤخأ لج سووطعم عم

 يول لم ذب زا ذاتاقألوعم 0 مس ْ
 اةاشب 0 تسول داح بزعل اةاكلو مص موف هال: 3

 0 0. 00 ةةموص بد اس الخوص تدم يسال
 اضخم مونرم ةدودعبب قامتمر ورجلا عم هرايلانمرلا جار
 00 ناعرخدلا
 كلرشبا تيس "ل جاوبح داوثسلاوانلرم ةزبم
 0 ايع قانا هللد 32

 ..اصدحاؤبس نوع كدلاؤ لج نمار اميل نيب! ريو فوز ظ
 ٠ اناطسالاب قاد ورز ويخدم ازعل نط
 تبلاو ءاربهلربخاناب اننل عير ناغمإلا مجار وحال ميلا
 راو سباغلا» ميافلا .ند نسم انيال با ,رورللا نمار زن ال يعالج ربح ٠
 . رطل ىابو وهن رت هاظا يع وح اكسال ميداءاضم يا عاطنل
 هةر ياظفراج ةرسبلا عيلان وحئم يرحارم ترسب صلمَسلاَر رابل'
 ميد باللا :نرتخاؤ نشل ذا نات رب ني عتمر برجل ع ل

 0 انوام ريتا دول خلا ىلا

 بوو



 .. ليبلازبابلا اناس ميت هج ىربسمأ ادم ةاداظنل عضم
 ويد ل عضرم صا خبر ولأ عمال هرمز ةرصبملا نجد
 مثاكسا ملهج رمح عمرا رسل و لاتعجةرشحل ايلا ذااناوعماارلسملا

 و يلم ءاهجيلا مام حمزمنل او ناعبل ل وعم ذاع جلا
 رول قم ره وةردصلا نص ترسوهو؛مزئنلا ليلا" يشن اهعوفدل

 ماةفزنسملاريمتلاو لوعفرلا يفبم عر اضم لغق اك "تبا
 درع صحو حك حبلا ةوصب لاالاو ىنسملاا عجار معاف ماذم
 ريغ ب ووعفم لعلنا موصنم نعي نصتمر بلا حمرا او اغفلا

 اضل وريم مصو:شيئالا ةيلعف لمجد لعام حم عشل او ثرعبل < رص
 ناضم ئاضم طالع اظن درج سادس لا ؟ءدكصل ديلا فاطم مدافع
 لات لاا ناقنلر عرب عضو ةفضوم نجؤح ا رهصومو عضولل يلا
 ءابلاو حصول جر صرب مب ل وحفنم تاو اوم بوصنم عنموب قاعنم

 الذ الاد نمل حجار عطول بل اضم راع ةلدعر ص ند ا ريمفف
 اعالج عودوت رجل ها متبم تاع يدتت عيضرم خلان

 بارعالا نص ل كصال هيمسا "دوج هربخ عمد ءانئبماو داعيا ربخإللا
 رز“ ويوربافلاءارتا ىرجارهو مرتنلا تايحاراع ةناوطسم انا
 نيربتل ناضم اي عاظفلر رح نسجل درفحاواع دز ازطع ريد
 يبق ردوا عبر المؤمل نر نم عع ناكل لدنك
 م (ازمالج مسيسأ لج بط عمو زدات ا اذاؤسم اشم
 كضشلمجر يفقس اهع بسم اميكردج و ميد نسم اهزئال بلعالا

 وقوم ارا .كثلوف بهز دكك ل ملوفكؤ نست ماو رب رهن وقم ا

 تمالك سد درع رانربهتداراو بلاء ضم اب ظفر هرج |[
 ريمّطلا هاف ام لمطعم اكن لل وللي ىلا مجاز لوتل مسا ظ



 220001 ارنسللاىلا جاب ةءؤسملا
 نيامتوع اريدتتذ لجو رع 'بكرابلإ مول وئلالث ان يلا عجاروهوهد
 ءدتجلا يوقولقلا عيذرم تحد عك نجد لانا لانو ضج
 رمح اج انسيارتبلام ب ل ليج يال تزعالا نمايلك ص يئسا لحج و قو دخل ءالدبللو ىووخملا
 لوقا اظذنل ب ونسم جرم صم لاوضتسملابىتملا أع افوزصل فول مير ضاحلا
 قمتم عرج عمر بللابراضفلر ورجح كر ثوالا رج حرم اثوالاوم لرب
 هلك وز مام ممكاوبفاجاةلاخوارسجُرلانسّناةلص بوصنم ئاكج
 صحت س ذم مرني بارعالا ذه لوتهالوقم امش ابوصنم" 2-6

 ظ لعمل عياش ريحا يع نيكتال تال: لولا فر اعلا عضول عضو ىذلإ» ظ
 : انيقام ن6ناانراوف كنة نس اروح عمابيذ جنا نمد ويرهل ء عاتاو
 ميفاك" درس: (,ربت ام ناك كلاخو نو رم مدح ةيباروخأ سس
 نوكيا رينا هؤه ور ضف ”مرعم لص عم لوضولل الو وضلاوم
 هم 6 الا تبسللا ورح نم فرحوا فضا احن ازوالا نمد وف
 رخام طفل يور تود لوسودلال جار ذاب تاب نعل عيؤرمدم
 لمع عقو ال نارعالا ىم ارز عمال تعش تس ميج ةربخ عم هاتنللو املا
 : نملريسفن ابكر ب وصضسرم "يئس عاج ثلص عموهد ل لوئصوملا
 رعب يباب اولا يرعيون نتكعتم”ٌضدلاو يضخ ا ازا 7 ويصل ل 2 يسلب قلونمر وره حمر إلا واطنل از وره هنو نجوحرم : < حف ومائ زارع لوف عت لوقلع وطعم 3 ا نب مقاخ هوقو ةريوتتند 12 لوفر وقم نادك برصس ”يمسا لجو وحلا ةربخ . عم مالستللاو ى رزغوهو قوزع ةربخو 8-5 هم الع ننلاينركتاح مشل ضطاعلا ف عم نحو والا



 همومي ة ينس شاودر ملا وسع ضالض
 ر ورم كمل المعلا بمر عر [تيحبرج فرح الا مكيمد حال علال

 عم مفناو ايرعبل جرصربن ب لوععم )اولع نر كن بدصنمم نعي قلم

 فعلا ناشمدوكلاخلر عوج عضو:تباظسا لعق دجييؤ هام عم
 دارملا 2وص وم عفن ال وهو عضول بلا طاضم) دكا ةلومر ورح ىلا

 هول مف لوجتم,عوقول ا طذل بوس يم ماطذل ناكل انهؤتزتسم
ل ا ذاشم مددكأ لدار يركز بريم ءايزاو ْ

 ل 0! الزعل جار ناك

 جو حمال مصب ءاوتسم تاراع اطل عوووم ثمل :رلاشلا فطع غرحفاولا
 ارحم عوذرم بكم قلمنمر علا عمدا لاو ظن ابهر عرج ويحل و
 نيس اذلا؟ لجيل :فوطصم' مسا عليج هزبخ عموهو ءاونن بلا ربخ
 كلل« صدي رمل رمت! لءافو لهكت رش لط ايزماوخ رضي
 تضم تيرطبد نكضتمر هربا عمد كاوا هباظنعلر درص هال جوكر م
 0 يدل عام عيزسملاو وشل هر مريب ليومطم نه ل
 |مملطعب ب تلاحم ادرحتئاوخجلا ناضم ناو ةزسمر عرب

 انتل ورع ءادلا "ضل هرعبان ح عدلا يضز وجي و لمعلا عباتءالل نطييسنن م نال

 ميافزعت كح اوطع احاول ذحلو نمت از طم وصف منك
 مه م برست ازرأب اري تالا /ماظضبر رص عر ذل نجؤرخم 521 ازر ابناريمصلا
 لمطداو ل رسريط ب لوعنم تاهت بوصنم تذخاب نئلعتمر وريم عم عم
 ءملاوم تبرش لبحر عنوط ضم الع ة زار موب يلم ةلبجيفز بام عم
 تاىاعموبار هوا طاف نوصم :صمن تور ليتل ١نيرحنمركنا

 عبأزلاو اوضمبالبلان اناس وك نار اج عكر ضال شين
 نيم يرجي يعمر اوس او عاطنل نوم بلا نططص رهو مل
 فرم د بنعمر مري عمليا اك همر بم يسمو د ةذإحلا

١ 



 عم اوبل مزاعم «قيؤحلا ورش اذا زاجح ءارشبملا اريح ازعل
 نركدا ٍبشزوجيو ضبطبتلا لاثلاو اجرام افوطلعم هما مى يج هزبح

 مب لسلار ورك تيفحراوتبما هربخر هرجلا ”
 نيس اطمن ارل ودك ريِؤظ نوداطنل اههفدلا ,رداو ىنعمل ميلا
 ريغان نا عرذدءاوسل ,قتسلا َنامزا وهو ,ّبلا فورطم نما
 وفشل هو يلاف شسحاوشو ريغلاىلا جا تحال ينبيوهوامشلا وعمد
 كلل من ايفرعإ ناز وجب لواؤصس انرهو زب اربحل ميد نوععم نوكأ للا
 مضاف شلال عينا مزال ًةلاوو اضم افريل اشرح لعين ا عانشمال ميلي
 عاف اخما باقلاف "ذا نعم لوما بم املس كد زيا جريغوهد
 تاقزاف ماقلا يا نينس وحد كدا زعم وكب طدانصم ركون لهو ثلا
 نقرا قمة ئه زمج ندكينيكلا نمل 61 مارا
 بجاوش ريل ليا نال ىد عرسي ارهاق وداع مسالاو خيدرش ار هكا
 قل ونس ودا زمعب وك نيكل بنس دلما سمت مي
 ظ انسانا خال ميلان ثم نإ قسلار رجلا ام حيت دو زعاشلا
 عتال ىتلا يب 5 الطن يذ كا يفوكال وقم رك لاموني
 و يف نر يشال رويس لو باعالا نمل ابنمن دكتال درمملا عقوم
 داما نركال لولا اوقمت لد رذدلعفوم :صقاوي سبل اح
 لو زمألا دكا لوقداولاقزوقم عقوم عقاد ! هذه باوجلاو

201101 
 سمىدؤنلا حب وصفت امج روصو دونم نكمتسر هرج
 دوو ب نكت ورخام ماظن كوي *جؤرحام مكب
 دارج دلمون جيذؤهنم عييدونوو ةومل جري يف لوم العوبلا ٠
 نأ وب ئااضيم نكت اندر وجت ايل ناضم الغ جب

 بح



 55 عمدت يلاواهباطشلر ورحت موب نجالخو مويس اخ ظ
 .باط شمال ظفار -ليجلا نيله ٌناوعة )عم بوصمم
 هايل يسال ولججلا وي نما اير ضذا نوكأ لح ار وصص» "ايل زيت موبيل"

 وخان عضرت زامل تاوعاطمل وفروا فطع ايزح
 وفوسب عبزتلا ءاجرلع :فولععم هيمسا ةلهجبربخ ممءاوتبللو هللا
 مخالب اقولا مساْعاو بقول تلا اصزفت اج ريفا اجام

 حتما اعواد وسم ملك 3 ةملاءإب ملتي ايري سل مشلازحا

 قلوتمريعر رجلا عمت املا واطغل ابرد 0 تا
 0 يلد لج 1 عمؤعمل او نع اجل هاعاؤ مموكل لحل ىلإ عوفرم ئب)

 لعتف «ءاجاييسنذ نرحياوحما يلا نام دادعز دلل ر يرجي اهنينتشم يريم
 مين هايج ام عيوش وف ماعز اال ورم 7حأ ل وعنم

 مامر كمي ج :تمئازساو اولا ميدو دحا ننيسنن مئاراع لتر درك

 ”ةلمنال ارداف ان يافا ماو لوم نسم
 مل بال لعنل اد ”يتشلا وحزم كحد لاه هاب از وح ئم وح ياا

 ا.د وكك 5 كابوصنمزر ويميل اباد فمر بخو بدصنممما نم ْ
 طرز مف طقسا م لالا اطشملا نوحنم فحول قا عج نا
 عاف مقا ؤزتسا ايمقلاو اعاد مسي لام ومنا ينسم
 مجد موزرج أملا انجالي مذهل وحن مارح ملا شب[ هه نميما
 فض شار داب علام لوضعم ال بدن ونوم ىلا
 ءاسا رصد نت بل ع جم

 عيرصربعيب لوعمم ماب حملا بوسنم فب نصر ويلا مالا !

 يربح كام ملا عضرجأو تيارا :لمجيفل ع ا'عيعمل ومي ٠
 ملحم الح ريح قو ىلا ءاسمملاو ىلاثمل اثل اوهِريِرُتَب فوزحملا



 .ارلاو نج فرح ملا: ةباواول اواولا يلواع 0 :لول أ إس فولعمم
 للا يفرم ةدودعم نكسر وريملا مهزالو راو نحم ز رابزيم
 ْ يلع ماعم هربخ اتم تاع اظنم عين 0 ءارن مربح الع
 اج ابا بلعالم الوادم مّيمسا لج هربخ عموشو
 د>إللاناضم م ماوس هركزرإب ريم راينا ءاوتسم مايا ءاطنل عوفرم
 لربح عم هابل ءاوتسلل ءاوتسلاوبخرئاراع اطل عوفوص ران اينعملل جار
 طمازوكل اطخلرورجم "باهل رند نسس اهمال بزعالا نم ابنومال ةّيعسا
 وكلا نجلا رق وكل ارز ابا يملا عامود لعد تورسوخ ننال يلا
 لوسدم تابوا بوصمم ترص نذعنمر وويل عمرا حلاو اهءاطنلر عرب
 نطمدتاطع زل رجم تلت لهجوم هام عمل مفلاوترسسل جيرصر بع ب
 هو هاكلالل عمار بارت سيل ء اوين شذ عراطم لعاب عل وحلا مبل
 اهكرومو ب دقو د درى ريس ا: ءارخسم ماداظفل موي ةرمءاستاريسلازعاف
 اضبينول قر عرب ماكل كيور لل يلاذ نعم نيكل نلتخال

 . روربلا عملاجحاواطغل ابرج درب "م "رك نجح ثريا ”قركلا | ىريسلربلا
 د عمدواو ماج تبارك ]لروما ناس
 اس عبزتلاو ىعبل هي رصربو ب لوحفم العاب اموسنبم مسا ملهج
 1 ترسيمو مولا نوبل مش النوار عب رتل دج ل
 برحاال لى تايعاوحقن دن عوفرما ثلا فطير حاولا اثلاون 2 نراوبولا
 الص عوفزم باكي نكسر ورجل عم كاجو واكيد هرب تعم تج
 98 .ارعالا ومال[ حمال“ كيسا لج لج هربخ عمدادتبللاو اجلا سبلربح

 نيطنمؤزن جم "داخل  ءايزتلا هدحا هون: 8قتملا "ديل لعتفوطعم
 لع عونا ابل اشاوجل واني لبا يخومرنعل مهماشص نمل ريالا
 0 قاولاوهو ىعليلا 'ءاضم رالف اردشتر هزجكييت  ىحنم نا راعاؤتحملا



 - ىفائلاومدالا عجارءاننبم موكا رحم عيفرصز نامي ضوه تيئالبا
 .لدمال 'ديمسا لج نربخ عب ءادنملاو خم اربخب واع نذل عوفرمليبلق
 لعملا عورم لش ايصمب ناكلا عَن اوفك "مذ ةنسممم امال باع الا نمبر
 هربخ ممءاوتيلاوأعت ماوق لثم ملام «ريدقت فد عملا ار مملاوبخ ثنا

 بسمممل ميز بج و ؛ممد نسم نر ب لعامل نم اهيل لسن ال يمس ؟ملح
 ا

 ردت وق *يلحو لهما نوكنش أمت لوؤكل م لشم اىال عد ارب هئنمب
 فاطم تانؤيلار عرعر يريم ىناو لس يلا ئاضم مال اطنل

 البصير الييسساو ٠ ١

 فرجراولا كداب و مهاط جبل عاوأ هت لوقل لية يلا جار ل وذل مينا
 روع تر ىلا مجلر / و. سمريمط لاذ عراضم ل عك دزيولمع

 و ايار دم عكيلع ءاوسلا لوو سئ زج هل جوع زوطحم نافع حملا
 برصنم' نش دزيل لو لذ |١ ىصعم تال ب وص بط نقم ريم

 . اضمارب قنلر ووو دجاج مكدؤفولا دزبل ةينانابه وعظم نزلا : ريس ١ دب. بصلة يلا / ٍ
 دب قلاعتمر وويلا عمد لاول لا نو ضم متاراعةددصر هرج مك
 ره#بط جلا ريهصل او دزيل جب ر ضرب ب لوعمم تاي عام ا بوصنم

 اطيدنم يلعف :دهجيؤر عام عمد زب وة ققلل هيلا اًكاشم دوكأ عملا
 ارموقول اظل بوصنم عشر يسمد نرجوا ل وقل وغم ابرعوفول قحلا
 ميلا ناضم اء اطغلر مرج ةوف مكتوف للا ابان اببق اى يرسفح
 نطعزج والا هتينوذكو ةرذل يلاناضعم طع ةرحصر هجم مك د حل
 تاو دع يت د اا
 راش لعافوز مذ ولكأت فذ لزحال ناصع حوال ولك تلون اع

 ١ د . 0 ٍض . ل و 0 / 3 |

 اهلكات هلل ب وجعم من ياعاظفل بيومتسم اومارضا (ىهرمل نصت 2
 عجار لاوس هلل بلا ناشم معوفول لومار در نمسا عيجاريتلاو

  2سا 2 مرورك -

 ا جنح ميال  67-4بطاهمارييمل اواظمل

١ 
 || ا



 للا اولكذلب قلتم وبلا عمت لاو لاومال يلا فا ضم حدك لا لحي
 كازكلاو مراومازهنشال ةريدتنف ةبحاممل الربط: تيشعلل
 الدال صو تن ثضا جتك ع دلجريلا يف لعام عماولةنالو يككاوما
 ىالوفل ا لوقم نّرإب قحاب وسن طز ام مم م و بتل ثيل
 _ةيعاطفلر ويجوارلأ لوما ل يسنتد الع بوصل ع سفح فرح
 8, امولاوماللهيلاف اضم ارسلت قرص ز رابريم يو عهببلا فاطم
 مصل لانش اييؤزطلص: نملة[ الوصومابوذ ئاطغللو ع
 لبو صنم كلذ املا عجار يفرخس يمض لع افرض امزعك ةنرشساو
 طبل ستيلسف ويقام ممعتلاو سبشل بلوعمم اداواع
 وطعم ناو عئواببوصسم “تنص عند وصوللاو بزرالا نصار ننال
 2001 نحلل وفرت و نلمع ل مواول كارلا فومراومااولك أنو: ل جوع
 ]غانم ثءسا "لج ؛ربخ ممزو زل اءارشملا و3 مبازلاوهريدتت فوزها

 يلو ىلا ثم ثارهد همّؤعملا ليج لع ةةقولععم اال البيمالام ال ظ
 ليفوماابعمؤم ءادسبم ريال رحم (وفرم نئاكن قاطو ورجل عملا وحب ابد هرعز داب ريض و ةجفح ١ للاب (0١ مسا لبا قاولا
 دريت نول ميداؤاضم طاع انو ربك منا منن اتسم اهل ' لعالم زدمال بهما دج هربخ عمدا ادرادج ءاوتيبلاربخ مثال ءاطملا زكدلح ديلا مر "نم ةارعاز عرف ”كاتاعلا قد مئات ايزال بزوال الا نمازل لج او املج ةربخ عمتاازسللو .اتدبحاربخات ءاطفل عيفرم تفنن المنال عجار وخال انمدت يعور نع :كلتسلا) " رابل دز راب ايمن ودام يع عموفرم كح امدح كياتسإ تبوس ل جوربحو مموهو السم ٌماياعاطغل
 اعتردص بوصل ولج قئاعتمر ورمل عمر لاو اظل يرويه يع كج



 نالحوازبيةلالعن 5-6 91 :تيقح ئذلاملا مجارويغلربلا

 ةسن5الوف طالاؤ رسب نم ماييالا ناعتريو ئتال ولحم
 ض ينعلاف ناو ماعاف ىلا رج صملا ف ضاوه واسيا رشيضحلا ىنابلا
 انطمائاواع اطل ور بشل ”طيقحملاءادابمولع اند عيذارم لاس نيبلعاف
 مف بصئلازوبخال ونخالو دلل اربخ مروكل اظن عودرموحل لال بلا

 مروج هربخ عم ءادئسلل اورمئيري ون وجع ال اره اظءاوتسلاناكزتال
 هج 0 اطمن عوفرم ءاىلا باعالازم امدح

 اعلا وفرز صاج نعت وز عمره هماظغلر حد وكلا
 بلا اضم زيك لح ةردج هيعس | ليج هرب عموم و ءالئبمل اربح
 سكلاف ءاكاسم مام اظنعل عوفرم كلو طع مواولأ ناو ادكلووحبل

 لخادب قلعنمر هريحلا عمر زاحاواظنل ابر هكرسيكلا وجرح

 لع زبر ا :ةهما ةايح هربح عموهو انسياب وكأ لحما عومرم
 لاو هرفملافطعببف] فلطعيد) وجب )وجب دز وككاو ءاملاو جراح فرطمعم اراه 3
 كا اطفي قوت تير احل دا كبمم تاع اظن عوفر م] نم نصها راملا
 جم دارت بملاوءاوتبمل اربح كااعاظنل عذر س ول انل. يلا افاضم
 لالا تلج ارا فوطصم انزال ب طعاما نم ب قدم ال عسا خلبجج
 فس ءاوتسمرلت اءاضنل عودوم ةاجتلا تشيقحلال نموت برعالا ماير
 قتاعتسر وريلا عمال بلاد اخنل ابهر وص َقدَسلا نجالجف قرشلا
 مقسشح ىربخلا ا راجي ءانتبماويخ موكل زج مزفوم ريم اك:
 بام انكار درج ّيمسا لج وربخ عم ءارشمماو تكس
 قءاجص ا اطندّصلاىف 6 اداوملو اياز انملإق اًعاووحل
 5 اربح د يوكل للا موورم ]ني يعم يكل ا ميوتبارر صنم

١ 



 يدي سيصل ؛

 ٍ ربما ف لح نم نجحنا ك للا ناكئشنل قس وهة وبرد
 : "13 لا مسا مىكل اطنل كتلررلا عوفرمربخو وصمود نمابل بال 7 ١ ا ب الكم هدايه 3 ١

 ردم ميفوم صاج نكتسر وجمل عملا لاو اطمل برب ذكللا جال
 لتمر فربما ممدااجلا وامر وربك يعمد جورج, ال اى عج «ادئبمم ؤ كَ 2 كاوعك دقت وفرت اشلا طع نر حواود !ى انلاو فوصوملا ءامل م صص انزيوك نعي د وسال هج اهربحف انريسبإ يره هٌناربخ ئازع
 ميا تاج ورهخ عمدالتلاو مدت جاربخإل الكر عيدرمؤ ماج
 ياذا ضم تاع زور دلع يشاطلا صدحا دج” موطعم
 ىعمرلا محار ءادتبم تن از حلا عيفرم ىف ”تشاتباوأرلا وهو سلا
 هم كلا نام ع جواولا محتبصالو مارعا مكملوك يما دنس م ش د نيس .ا لج ربح مموهو ءارتملاريخددوكل اند عوورس يلف بذات
 اناوهوريفنتسم ربهم دعا مككتم رده عوامل رياح
 ن عدح جيحئلعا (وؤجو ن وعرذم هثاملا ب اطخ ٌنيلسال ةدوخ بوينس ع ما سنرد ريش ويجكولاز وضمان مدوكل ينل الع يبمو نوعرهوهو لكتملا نع ةدابع
 ١ ريت اقم وتلا وتس زال ع ا بوصنم ؤز ام حم ايعسلاو ودام يلاؤ ضم رار اطنلر ورك و صل نجلصال جيرصريغ مين وعدم دوك حلا بوصلس نبطصال نئعنمر ويلا عمان حاد اطن ايده
 . قيم وير مييساحلا ناطع قرحولول اوس اننا البف اى ريس يوكل 1 5 0 استل _االبسسا 5 ا 1١ قا ملم زاجل هذعو عدة يطي اذاضم دوك اطنلر نجصلتلا قيال صون عرب لومدم انوا بوصس نيلصاوم هر الم نبت قطنمز هريملا ممل نزل ابد هرج جه جؤحاعرصلا فذ

 اع



بذح عصراوشسبلاو اوما ارضا هدف لوما عيسنالع
 ملل زج هر

 فرح مالو زيي ددلا يلو ف عبارل او ءامجراع ار طمم يحس

 ق دول نلوتسر عرملا عم يلف ص اص دادي تاد دع ظ

  عوفرملاعم مالا مجار جول ءا»للاربحكاوعسر وص عوفرم 2

 اه حا سبا وتسا ميمسا ليج نادميف و :رطؤمءارخبسم او عاريدتش ظ

 لما لعزل وص ز ريش اوم ايتبمن اب افضل عِفرِمَدَحَأ

 0 ءادنبس ناب نعل عوذوس مجاز رحال ريل
 5 ماععالا .ىلا نم اير حم التم تملا لج ربخ عمو شو ءازئسملا رجح ظل

 1 فرح للا اد جدول ءاوسبم لن !!ءاطفل ونوم لاو ةفذتيسم اهيا

 ظ وهو ف ةزحمب نئعنمر نرملا عمد املاو طفل ابره د درو حجج

 ا هربخ عم ءاؤتيملاو لال لو هو ء انتم اربح دجوكأ كرم عوذيرم م0 ولم"

 ظ 0 ظل ةاووضل لااناضم ازروكأ كلر ورع تمس انج
 | تجرح مك ضيصخخلا ءارزبمت ؟ اعاكيدتتت عوفوم قاتلا نلطع
 ظ لد يفرم زص اج قلتم ملا عم كاجلاواطنل اير و م رصصغملا

 :ايجرع فوطحم ميسا "ميج هربح عمءارتينملاو ءاونسماربخرتناولع
 فرح مكى ه::بمرن ع اذفل عيدرم للا وحن كيدلا اه ذحا

 فرم موضح نلطتمر وويل عم الاهم ظفار ورحيل
 يمس ظلجو ربح عموش د للا وه و ءاوتبل اربخدبوكل ردك زم

 ظ

 ْ خ61 اذدعع الحامل تلال ا وو خملربلا ل

 0 افلا يبوح هلا جرح مةللاوينعتالءاوتبم اعطت

 لال 0 لك حمدوبملا و اوتو عوفرم اج نلعنمز ملا

 0 ميز لعافزحف تَيرصوح نصيصنملا ىلاذلا هجوم فوضع ديلا

 ةلحربرب تلعف عاج عام حرس خ اول ل وعغسزلالع بوم 1



 لزب اطنلر دج بي داطلاو نجوم للابد اكل شل بلاش ثا
 مل مر صوبغ ب لؤمعم نزح بوصتم دود قل عتسر ريما ح
 قرح ل |اسم اتسم شناب اطنعل عم ننال يا
 نئعتمرورجملا عمابلاو اًريدقن "ادن يور نرى ععمو حج
 اوبن كوسأ بنهب ةربخ عفر  هنبملاوداهتبم اربخت ابرج (يفوصْلص اج

2001006 
 مزتسللانامزللوعو دين امزل نقط ذمز رم كد لوقل عما يحس اذا
 نيطااوإجارتحال يبي داو ايحمو ىصامل اف علخد ناكداوس

 وهوذو خلاب اوبحب ميل ل | ىنم بوكا نحل ابنوصس لك اضملاوهو
 لصف ]تس او نعئعم نوكد لوقلا عم عسا اذا (ريوقت ةنوكد
 - ىلا جان معا ماقم ماري ةررتسل | ريل اول عضوا يخيم مام
 ماافاضمابعوفول نا كك ملص لاجبلعاد عمل كمل اىمآللا
 ام دوك ناد ووج لونا تلو صنم از بوتر ال
 نافمف صكوك وصوم مس وأ 'ام ل مه لاكن دوقك ملال

 17غ سومو وموال ,كاعزرابريهملءاؤكألا
 ولما لوسوم مس جدلا نجورح مولا يلا ل نال عاقل اعف

 كلل تكامل هدول نم يتلا «قش كاع« 7
 ْ عام عمر :اقل جيرصر عن وعدم دوك 5 رو بوصم
 92 وعرف نرجوا لوئلال وعم مدوكل ع وصمم ريل
 ليشلو لوسوملل] زل“ ملم: لجل عائؤاورما تيربو ذل

 7لافو ' لعلم عم ناحلاو ميزا ورع ملص
 ظ بف نا هيؤز ياس عم حيو ول ختلل حي صريغمل م
 لع دا يانا سيل اتش ياب دعم

 يصاب
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 خال ووو مادنم ابنا عيفرمو سلا ظ

 ؛ةنملاربخ

 لمذ نمي زيعب جالا 'اهجيلع ة لوط محم كيسا عاج ةربخ عمءازلنبملاو

 قي كج نحل كل كالا وجار يف تتسم ةعاذوما

 ًالئس دوك تلاببوصنمز د سوكر هريملا عسب الاد اهب راكع درك

 بوصنم "تلحق :ةناجيف عام عموشوم در درل حيرصربمب
 مساع حملا

 وصلسربهم مكهضاملعف فر مك در ريت ثعم وقل لوفم

 حوضس رسل اوجيف) عام مما عشلاو فدرل ب لومغم اخ كم

 ٠ نّسداشل الط ع همواولاوس ءاولاوسءاشلاو و درلربس فت شدا قل

ترللربخ تارع ىلا ع وفرم بدر ءالثممم مداد (طاول عوفرم
 عئاذتمملا اوءاو

 0 اجا كفواممم اهنا بوعلام ابرز ال ميما هلهج هربخ

 انورص ل بلتلاو رجؤح متل للقتل م: ماللا رسال صو'مّدقنملا

 ىعتروهوربتل نم تال عكر ص عوؤرم شاك نلحتمريلل ممر ايلاو اليل

 رزه عاف نوكت نازومجي دقلعتم تروا مطضلاذا .زاىملا

 0. يئاطتماواولا بلو ملون اكرشو هريدتت دقق دوو ىلا داون اري شراع لا

 يلا را جار ماازمر هرمز رايريمكهبرلاوهدابلا د وح نم رجم للا

 ىعؤملا دانيل بخ: عوق وللا عيورم وص اهيقلماوروريلا يزداد تر
 ميمسا ةلهج هربح عم ءار'ببمللا ورجؤم دادسم ة:ااعاطفل عوفرصكص

 ٠ يلااضم,بوكا انني هرج سيكل فداتسماال بر برعالنم مازال

 جل رت سرمط د عافعراضمرمع مت راعط اعوارلا سةر ددصل

مف لجيش عام عمرسفلا وكر ىلا جار وه ىمو نورس اكثمحاملا
 عل

 لال دعس ةلوج هرب عهره و نو زل دوت بلاربخ اوكل لاما زوم

 باءالازم (ز ص الوتأا وتم ةقنلا اوجاع مذوططعم الباعالانم بل

 داجلاو امنل اهيرورج مساو 0 ماو جوبا مسن دع 0



 لاغملل ميلا فاضم ظئاولع ضمنر ور ققيتححلءادثرم كارعاظمل عوفزم ]5 :ةشج رع نواعم زب راك طع نحو ارابكو ءدلعسسمل ١ همام لارا اضنل برصنم قيد بعت بع انك هع - لآ مجو ريدو رعرهوربذللا هد ص اهعوفول لا عوفرم مع هلم ةربخ موعد عملا جاري شوهد فوز حملنا ربخش ا عسل عوذرم .اكوتعتسر ورا ممزاجلاو تنل هده هلمتسدل او جوملا ٠ ,دكعتسالاببز سد اس لا لمح وطعم بوس لج ربخ عمرا رلنسإلاو دو: لل ربحدت كح موفرم ع ءاوتبم ماب اظنعل عيفرم عياش اواطع اح واول يتلا ووحما هل اناضم اينوكا دوج ةئرعف لج ز عام ل مجار تيقلل عيرسربع مبلوهعم اا[ ل روصلم لع نيرو بصح يطل اءافرماسرمن تبنت لحل ذم مهل اطنر ورح ماركت يذلا .يرصزبخ ب لوعطم ذا لضم وصنم نذير ورجل ممن! او اظنلاهممد رجل تحاور سدر وح ةركشلل دن ينوكك اظن ار درجت وصوم مهددلا هس اي اظن ةد ؤرح ةرك ضتنخلا ويرص ريغ ناوعللا بوصس ين نك مر ورا عم
 : 1 ارطعمرار باو مادام اريح شارع حلا ودرع يصل اياز هربرت رقم نكعتمر وحلا عمداجلاو ابر رح لمسلا نج نحر حداالبسم ماهل ورم ير ' لد «نالأ تس انزل بزعألانما ايبذح كك ربتمسلا لج هربخ عم دارتبللاو ءاز:ن ل اربخ 2 لعاطمل عوورموخ

 ” مرشحا انمرهورمةنذنا املا لع :ذرطع يلع الامال ل“ ةلاعسا هدج هربح عم وتيم اوداوتيملاربخإ اقفل ىورموس لال لاو نيم زا طفل درج تيرا هاوانيس ا دانل (دذارم لام قطعورحواول ارانس ورجل هيلا ناعم شايع وحار نجح ريس" لسمل بس
 هي »ع ده

-” 
 ينع



 قليلا عمدا واهلا هرعهدز انيهعتل 22-20 :

 مهرمنيد ندد دز )يلا جامخقلا ءادنبملاربحملل| اىاعؤسملا موقرم ل ضاج

 ةرمم ايل نطعؤرحمادلا نم اًنلاووحرملاو ذاطم العز 0 و مو
 ل رجم ء ءادشمملاو ءادتسملا بخس! كرد ونوم نع ءادنبص آنإد

 ظ دسبلاو نجنرح م لايعبلالععب اّسسلا خايجراع حفولعمم بيس
 00 ا /هنبلن مذاب رح بسب اكن نتعنمر ديما عمتالاوابسز رعت

 ظ لج واد عم ماا عاطنلد فرح ةندابمل ةرواجحلا طع كحول هر ةزواكملاو

 فكيصرل بل وععم دال ءاطنل بوصنس مرشل الا ل عف تيسر وح
 ا نعوسلابلا ناضمرت الت كر رج تلون داجيفلمعام عملمجملاو
 5 نكعْتسرو درجلا عود ىو ايفل هر ةريسّوسوملا نم نجح كسوف

 ظ ريشلفجما و

 | ْ طابع تلاولا عجار يسير سن بطلع اؤ ضامز عه عا
 قصسمزو ابن نطصتمر وريملا عم راجلاو اطنل (رير_ووص سوما نجيح

 ا ام موه وخل يروي لومشم تكل لحل
 ظ طا نارين داون امضباو مروا عاوملل تريشد عوفر قلاب رك
 | يااطيارتأ ١اظيارما هربدذت نوذ كل ممل لطم لوعنم إب اقنل بوصس
 آذان انس ح جبر ندحعلب ك تلقا ذا قس امولع مدلكلأْ ةةلجارراجا
 ب لوحشو لمت لد لعافو لف تلقت ريالا ذو نم ىزط
 ْ كرش عب لعاذاءاطنل عوفوم تسد اطنلا بر ورك ةجز دبر و نجفي
 ظ .  مكلمعام ماخاو ا ذالبلا اضم نوكأ قدما" هروب كبامع دج
 95 فطلب يفر ههنم تاع ةزح بوضنسااذال ين نإ طم اوه
 ىلا 11 «اهني كاع لع ايست موقرم هكسعم هانعم رسب اوجوافلا :ابعما باوجانالا

 0 اا
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 راشيل ١ عمل ميلان اضم ما: الدر هرجع ز لإ ريم اقلاو
 راجين ر نر يعن .ابنأو نجاح مم املععز وأ 2 لانلاراستعإ نالوتلا
 : رعب لوهمّ هةر بوصسز داب قلوتسر يلا عملا جاواهةلح
 مئزهام عمزو اكو ز واب لءاذ قاع طفل عيفرم تموحز واتا مرنم
 ب يتسن لج هربخ عم اوبل و ءانتبلاربخ الام عوفرم :تلىف حم

 نيدتلاؤ تس باوجلا نا ءازجلاو ماوجلا نتن قزغلاو ال اباوج تصقد
 جاه عرؤو مدعو عدنا مزج هلا عدزهتس ءارجاؤ هل عوفو مزج درو
 ظ عوقرمو كدا ونبم اان ميفرم سانأو نطع نحول ولا عسانا و
 بعالم الزال رتمسا ل هجربخ > عم داو يملا ءاةشماربخ إد اطمل
 ١ دكمراو جحا” اراب اواو بلون عننماثل او ل جزع فولعمم
 ناك لعتمر درعا عم ابلاو ناككول جار بذر عر رايي
 اننا رمح يك رحل كب عم رسال تسا"لجدربح عموهو حم -- هوس قنا عمرحؤملا دانت مارب متانة رحم عوفرم

 حال يلا افاضم نوكأ ل صر وربع هوايه لاف اضم دوس إب
 رورعلا ناياداطنلا ببر كريس رحورحماللا ميبسلل
 ع ةاج وربخ هربش ممر وتلا و ناز حاوبح سالت عوفر صاج ليتم
 0 د عوفرم د روح يتالاببا
 ربنحثالع وتلا عوفرم نئاكب نكسر: ربما عمزاجلاد اظن همز ةزجح
 دلل وا ضماهنوكل لعل ةر ورحت ”تعس اجرح عموش واقبل

 ماريد نوزع اذو قلظمن وعدم ةايعاطنل برنس[ بم
 8 ويتم 0 :اجيفزمام نس 0



 بايام هع مل ١
 ودمع اظنل بوصصأي اًينييدح نطل "لعبا: ال بل اؤاضص مد

 ديشقب لو نعم أي هر ارماازكرأ كراشم ا يعلالالا ظنئلاو اًزاصرع
 ماريتا جتا مب وبن رهو هورريشملو يشوه ودايشلا مم صم

 دن وهو توك رشا كلاود الو يبس اضرْغوبْسلاو شما ميبشُملل :

 هيلو عايل وهو ميبشللا جود دسالاوصو برتشملاو
 : مكتلاوهو ب وهو بشملاو ناككارصو

 ' اننا مينرم جاز ءاوتسم ماد اكيدتت عوفر ضانلا نغس و حياملا

 .دح ارا ف رطعم توا هاج اربخ جير بلوس ظ
 ردك نم رج لحد كل 5 ممعق املا اعقانم |عقرسجلل

 تاع طاب فس نب نلمنمر ورمل عماد مهاظملابب
 كيتساعت ثلايلا عجار ث بلاناضم كار ع حتر مرصز را دربك ءايلاو
 ع يل ةديازداككورسمل مسادبوكل طنل ع فرم

 تاراكلألابنمزر وكم و ة ديا ن كا زحبجم ال نا ئسحالاو ملشم لشم غوش
 ال مزال منول ز وبجيذا مز ال عب ئثب زون دوضتتملا نال
 د خاف حادي يحال سبا اقياكموزادب زا مزلتسم مز للا
 هنيه ري زوهىنحا نمديب) يحال لال مح مز )1 >هنلاو مدفرب

 لذكر اكل حامل ناكولا ذايحا هيلو ا موزلامؤندوارملاو مز لل
 د .ارخاولثم هشءالثمن وكي ناثيفولاذكؤويز وه جال 3

 اعلا 4 حد وجوم تارا ذا دذم لنموه نك لشم مل ناكر ىلادأ

 د3 سيدلر بخيت اعط بمص نب وهو نو دحر وربما ع

 لوغم بنوك قحاب وصسم ميلف لجنربري دل الع هربخو هسا عم
 اعاظنل بوس :صق ننال خف نسخت نسل سنان حو لولا



 ١ ددجإ ”فولطعم :هتمسا لج هربخ مداوتبلاو ذمغ هاوويقش

 هادم مربحة لك عوفرم ل كزؤطعأ 'فحوأ ولا ةنموزاكأ عساتلا
 تقاماعما يسال هرج عم ءادتسلا وذم شع ىداحلا ؛ ب رقت فو حا

 ادنسموح لص يضومأ <قاوخساواولا اهوزمشاىلا د جيرع

 يللواطغلاب ب ةجترالكس اورج ف ملا ةمتسإل زطنمورامراعجار

 ال مسا ماججرنج عم داعم دوسبلاربخبت انقرح عوقزمر هزيل

 ظ يلا فانتم تال ءاظنيل هر اعلا ”نذاتسمابز عال نمابرأ
 : -«دايلاو اظفل اهمر رص نامزلاو دج فحافلانكم هزل ءاراسدلل

 مسالا ءوداوتبللان ملاح ااعكؤ كم بوصنس نباكب قئتسر قربا
 زارنا هس تارعاري هنت راجعا املا جيرصريعبق لوععم

 بوس خلا بياخا اريمصدابلاوا عون سم]ءاف لهف تار ”سفان اهمتساراموخ

 يرغامعم تمارو بياضلاملا عجل عسل جربعبب لوعفم نال
 ارتاولازنماو زج لح مولا فاطم ناب كروزر عمد ج
 ان وكل نر هج عيل ظنا بد ليكع وب ميلع فولمم ذل زطع
 0 ريوس نما عمت لل و عدبل بلا
 اتركك در اج ”يلعف لج يو نايل اوتو
 راجت مك ءاونس متاماطنل عوف لا فرج او لرلا نام
 دهر ز كتل كيلو د3 ةديسالاو ؛«ندلوقل احرك يجول موعلل ميسلاؤاطم نار ار دنس هربا 00
 < :يرحّوص تيسارل يلا ذانعم ماواع حا
 3 انااا سيان رومي م



 حصءاونبملاوب ابل ربما عوفرم صاخب قمتم قزح لاو
 دايو ناو يرفادك عريش انتالزحلا#ر صوم مسا ءلجورتخ

 يرنعو اًنلاو نامع قرح ١
 ل ,الج جب ربح - ممراوشيملا زبح تاب اج عوفومكحسمارتنم لإ

 وياما 2 الع يونبميداداعبو مر

 موفرمدحأ اهدحّره ام بلع اينعم يلو نوط د ل جياع
 دحال بلا اضم تاء عب دور هوم ةربهملالاؤاطم هت داطنل
 اج زلعتمر ريل حمزا لا وأضنل يبد هرج هازناو نجيح مال هيما
 7 يللا تما | مل ربح عمباوتبلاو دادتسلاربح تاراعترو عوفرم

 تعا كوز انام كلان وصال
 اطنمل ببر هرج يو ءراكال ب لوعتم نار ءلظمل بوصنس
 رووملا مم هد ىلاونسأرل يلا انام وكت لتر هرعرمو ءايلإوا نام
 مشار تكل ٠ عرصوس بل وعم نإ وحن اب وصنم تلكأب نكخسم
 ىتحزلإ اعاو وضم بلاؤان اضم ارعؤحار هرص :يثده ل هجر ؤ ام عم
 روج ارسل ح تايشلا تلكاوخ عل 31ل ناعم: .كاثرع ىك

 سوكؤلزطجير وري اكاد ايلي ؤموكوملا نماصج نوكي نانا ١

 اههفر دكة لارج ور وك هدا لالا ك اهمية روك ينتخب يبلغ
 ثطمعللاباو ثلاوزانشلاوموهو حابصل اوحتسحر ابلا خوخ

 0 يا
 نمألانوكلا فلاي اهلاو ياش اف زحل ارحاراعم هل ال ناو” اهعلل
 تلاثاودرامجوتح موفل ف ءاجملاقيدله فلعل وذو تاتحم ارنحج
 مهثلا ءاجوح اًربخو ءاطتسم هدعب ام نكي نم زم مكمان هك
 ميا بهذ ىتحءاىلعل اف "اجو لقت مالكا بها اذوب ف قح

 خلاك دا دشن وبرك ءاداسم اب اظنلعيف ههنا فت



 دارو هاا لا اضم اظفلر ورجع ابرسأر نجفحملا كال بلا فاطم نا
 نك لا عوذرمز صاب قل ستمر عجل عما جلو يلا اداضم مردكل لك
 يععبارتبمم مت ابدت عوفوم ى انلانطع هحوولابب انلادانرسار ست تالة رك بوضس يمس عاج ةربخ عموشو اشرب
 ا قلعنسر ريما حمال لاو اًريزفن اهي ار حج و نجيح ابل

 نم اهيل نال هتوسا لج ةربج مموصتودا حنا ربح الع للا نوفزم :
 رم جار وحس وزمن 3 ءاجرح حفلا فاطم دوك ل ردو وبلا لانني ثا ثيح نيىداسحلةب اشم يمس "تن اكمل نوف ؤصافط حن بالارز ايهرحلا حلبجوع :نهرطمحم اال برعلا
 عمد الاه انل ابن هرجك ةاطسملا تجهرححساجلعاو تاع اظن
 ناننعم تال زبر هرب "تبلد ليز حام حمزيسل اول جير ضوب ب لومنم كاع لج بوم لصإ جلب تحتمر نرخ
 لفنل يفز وصفت الع قرح بوصسم عسر الح ياو بلا

 ة'اع وخل, رجم هيلع ةلبجيف يام هي[ دلاو داحومورئاشم 0

 ىلا محار ءاوتسم تاع قتلا عقر مز زار ريمصوه تس اس ا واول
 ةداجج ةرخ عيومو اونا ربح الع فنل (ينرموكى غلاوي
 "لماذ لعف سمونح من اتسم اهزال بزواالانم ايلول :تيعسا

 جاو ٌجح تدعلر لوععم اع اظفل بوصسم 6 ظ

 ١ ٠ كيبرضنم تن قلو حبل م ناد أضن زفر حاملا |
 1 ضاق اخاف جام مم حنلاو ل حر ضرب من ل وعدم شاع

 4 ق0 ودين خب النه ظ ١
 ١ راكراو زيدتن نوؤص داوتسريخ إب طنب عارم وأو نم ظضيلدلا ظ
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 ابال بلعالانم اها ال نت :جاوبا ماج هربح عم ءادتبملاو راو ضع
 ئاشم الع اقفل رحب مسن[ محط لاوزدجع ةفوطنعم
 بح وارلاهتلاو لاثمواةمائيدسَت عوفرمو ا بوصنص وح واولل ميلا
 ذل اي ممدقلا قبو لا عب ماو ند ىريتوقا ”طدلو تح

 قاو ثمضاوهورّدت ةئعملا]سلعل جرضوبعب ل وعم الع ْء

 ميلا اؤاضم اهؤفول ةرحجر درج :تاسف جيش ام
 مككتبرشن ور اضم سف قدحن اوديكةتلل متل هر يااا وا
 لانو بوما نوصل ةلزنم هك ال طالع بم رحف
 بارعالا' نمابد زم دن: تياعم :لجنعاف حمزمغلا ءاناوهو تس يف
 ةراشالاىايساارم نم مسااذ داودمجيح ا ميشا طارح اوجابمال
 بوصلم نلوهولب ندعسر مجملا حمر اهلوؤ اك صر دج
 نطسيرحوكولا هذابو ندوهال جيرصرب جل نيويشلو متاراعو ملا
 درجه ربل ال ذانمواو لع وطعم مال ءاضغل عوؤزم أم 8

 طفل رجول لاب وح مضل جار يل اضم نوكأ لحجب
 تارعةرحجبوصنث وشاب ؤلعصر وزو | حمزلايبلو اهبر درس هلا

 روعي انوما اباوج يملا شا نا دام الع لك دع تلعب اعف لجيزع ام حالتاومل < رص ربع ممل وعدم
 6 دانا :ريرقت فوز سلا ءارت للا ربخ تاراعاظعل عوفوصمان قلد:

 اذلا مايجيع فوطعم جوس لوج هربح عم ءارتبملاو فأي
 ًقانفم نوكأ ا ةرور كرم و ل ف مسغلا اواوشع

 ير وجشلا فلو تا ا اع تس
 لول كاسم بوصم تعسف اب قللعنمو ىريمملا عم نانو

 حشلعام حزوثلاو ثمشالا 2< دارج ”تاعف# 0



 دوب . يمتع

 دج قزمتسو ورا ممذإلاو لوم ولاا عجارنييار نينا

 كيحواولا اناحو منخل اباوججامفالوخ ابل ذاضم ملكك
 ىو لاو هربدتذ فو طلاء اوت اربح |. فرم اشم اح نطمع
 كك نفط اغولول أ طع لع عيال او لهجوم فوطحم باع الازم !لاؤاعال يمس زليج هربح عمرا تلا واطاج شع رديت
 "8 يح عمرا وتسلاو ادعت اسلاهنيوتق فواح اوتار انك
 رخو اولا هل> وش عوسماخلا دجولع فوطحميىسادلمج
 سك لا ريدنت وذ دادتبمر بخ ماب ركع (وهرم هل > ططع
 سشصرمداشل او دججزع مفوطعم يمس لج هزبح عم ءاوتبللو دل
 سوريا عم كامو اظفل اهبر عرج دانس الا برج رح ملل ءانكتساملا
 سوح كلانا نم دحاو لك نملاح .تازع لح بوصسم نت اكد نعلم
 فصول ول وبلال يبس لعولخو ادعو اةساح مص متاعب لا عوفرم
 رقما وتلا ربح عت ارع عوفرموهو نم كل ير صر بط مب ل وععم ئاوع
 فصال خجلا عروس ملوي ةؤبح عير 3طن راوتبماو يف وذ
 نعلقلاهدعب ام تررحا ذاونتيل بلال ربس عدلخم ا دعو اش اح
 يضم (يلعاموالا هن ا نوكإ اهدعج ام ثبصما ةاوايرحر رك
 ليل ئالعاطنإر ورك دانس دااتسبم مايعانبد قت عرور م عمت
 هلال ءاوتسملا مجار ن اندادتبم تايلع[ ىلا زوؤرموه منا
 يلا حاوادلا, وقيام ةئايرعب نرخ رمان عورتا
 انولر وره وسلا فاد نسم انزال بياإلا وم اهرد خال متمسك
 لكم براد جوج يثوم امؤعف لحد لوصول لادا عريمم اهبل الص اد ادع راو كحاؤس نتا عزم بل ناصع



 ليدل رصف كار اغنل عيؤرم لالا جرصو عطل وشم مارال
 امعم لوصوملاو لوصورلل ةلصاّسل ف ”اهجيسإ] عام ممل غلا و

 بوضم جالا, لنمو وولي نسم حلاو خلنا

 لخاوب وحل ئذتسلا لاف نامل عودوا هب

 جرلاو ثع كا فرص جالب دارملا ١ "الذ حرجانوكف يتلف

 مكن اد اطفل عوفرس موَملا لوععم زعل ىف ءاحو تل عرصملاو

 شايع يملا مرح بلف لمؤشر ام عمر ىشلاو ل !حلع اد
 نفل اير در حيز و جو حاس احجز راحو صل ملا فاضم

 رقلا نمل ١> تاع رع عوبرم و اجب نكشمر وربما عمت اكاد
 يا هيرب وإسم نكاو بجد كا ويس ل

 ليز اشاحللعز اذوطسعم اههو رف اعامييفداولا جيزدلخو
 .. اهدل ئيذتسم نوكيزراب برصرم عيز نوكب ناد وبي
 لاعفاو عيوب صوور ذه عملا قحرطساوا قباسلا
 رمل هج زب يشزجوسم هلع اع

 |واحوعمب ادع و د ساجخف لجير

 0 نع وفرض ولم اعوبب شع 0 ثلا عوا

 ذوجشلا نم موتنا عص طا ءانيدقت يفرم كان اءانسسر لا
 يد يلو اربقر هر درج ىدارعت بكور طش مطل جوكر عضح

  قلوماونجا نملاج هناي ل ب وصنم نئباكب نكسر عربلل خو

 اطعام وجد لذ نم نبش كال عاظشل برسم

 دلعالا نم ابو ل "يس ملاج هربخ عمداوتبملاو ءاوشسل بخت
 0 يفزتسييم ايام ده بعت نأ ا م

 حومنلاو بصل بلوصنم الع اظنل بوصسم مسالا نا نييرخلالا



 الا تنرشلا نورحنوم هجن تاك طع هحواولا ناك لذ

 نيرا قو هذيل فس الكلام“ يسدجفإبلب
 كد عقزيلومعم ٌمالعاطفل ب وصنم مسالم مقرت قد طع
 كيرف عجار السم ماعلا ع وورمزر ايريعنق .ئاقباواولا
 ال, مثمنا لا هج وربح عم ءاوتسح او داوم اربح ماب اطل وقوم هش شم
 اضم ماوعاطنلر وتحت - نرحأ جدد نسم امال بزرغالائما يلزح
 .اهواركلا نمرطعبلا] ب كومو دب لاعلان ةسسجيملا
 قدح دادس ن وكب را 0 ربحا
 اورد (تسسم امال ب عالانم باعمال "يعل باخ زبح مم

 ظ ميا وذا داوتملا اربح مار بلا ”عودرم لا 21 ىنطنعورجو ولأ
 يو وحيل معيلاو ّناؤخفوطحموف ايزوكأ نا ناو هرياثت
 رولا ممكإكاواطفل ابهر دع نمد و جل مكلل قيدعلل
 ادوبرتت 5 وو طخ دانس رخ الع ة رح (وذرم ناك نغم

 ١ دوووم نو اج هربح مانو راحل ءالتبداو قياس نأ 3
 فرح ةاوح ]ل وبلا ليس عناؤ نال «لص ايزوكا عدلا
 0ك عوارم ربو بوصس مسا نم انما ةبال خنملاب ”سرتشللا
 ورضي دسم نك رار الج هرخدا مس ةارح ال فل عيونك م29 قا مسا ثاإعبوصنم
 مسي عاظمل [وبز عويرمربحو بوتس مسا نمايرؤباللعدلا» ةدريطمل طدرحم رح و201 ل وعمتي حلم نطعاو حولوا
 ' ةيامربخو ابمسا عقاتاو ناربخ الع تزل يور ميئاف لامس

 ا سما

 ١

 هوه ىضابل لعاف موعد عودؤمدزغملا ابريدو اتقي
 3 نا ةليجراع فرط حم ماعلا ةر دج هم دياسف ليال

 موؤرم

 جروب تع ٠ وون سو كور دست

 - 1 و رح رج بج ج37 جل تباع --



 ميل نارجو يفز دج ًضياّن ارغب رةاوظعم هال ملا وكرم

 ماك ق لعمر كمل عمايلاو ابر كحك بلو نجيح مآللأ
 تبْنشلاونف نراك ريدتت قوؤيملا ءادتبملاربخ مدا عؤدحلا ودوم

 كوخ اكل ةدصاروكل لل [وفزم 7 دمشي لوو

 كوسا ايا ظن بوصنم بز خلاب: يشمل ندرح:ماوج
 درع يمسا هايج ةربخو مسا 'عموهورخ ارءاكتل عيدرم لسا
 لوحفم د اهعاظفل بوصنم يميششو مل بلاذاضم متاع اص

 لجيش )عام عموهواهيبتس مشا ونفت ممم لعمل لطم

 بوسلم يزاجف :فدانسم هم ايرث باعالا نم ايل قسم ال هيلع
 لحم يفرم وكل نطع يحاول نك نكلو نوي ظ

 دي سالو كاز دق وذ بوضع
 وح مدلل كاردتسالل .يبششلل نك ءاجراع ,نومعم ّيوسا

 ني اكد قلحسر وريم جم اهلاواظفل رهو كاريس سال

 ههو كاردتس حلاوه ريدان وذ ءادتبسربح ماع فرس عوفر“

 متون حفر حا جاتا لوب شوت فر الطصال وو عهاَسلا كار دف بلط مهلا
 تلفو مدعو هرج 3 مز دام غوربز نيب ناك دا امكقباشلا

 كامو ضيالزم الل عماشلا تلقوبز بهذي اجام
 كراسي دتلاعنا جي هاك يتباهااومز ل هللا تلظ نم امرين

 قل عدمه قاجنبف نام نكاح امو حنو رع ظ
 مدا و محيي مضاقم '

 مس

 ديو بوعنم مسام اوبال لعمل نيلاو و حام ارح

 بختام اظن فرم حك ءازعانل يوم خم



 ظ

 - تييشا 1# 7

 يا تم اعبزمال باعاللاوم اب ال ::كيدبا "ليج ةزحو مهسا عم 0
 صف سوس :ببصان نأ طسوسّلا ىلا ونسال جار ن اذ ءادتسم نال
 ةرب مموهو لالا ءاذتبم اربح ئ وعزم ىودرم» يمس هج هربح عما تلا ءاوتبحاو ناثءاوتسمربخ الر بومنس عر اضم
 مف اتسم ايا بر الا نم زحل امسلا لج
 جيرباطتم نيبل ميلاناضم مئال نضل ور ريم لك ا هسويبإ بف
 نيايلاواظند اهم ورجل بجو حبب اوعتلاب نبماك الر هرج

 وصرت ب لؤعم ار عقل بوصس نيرب اعل نزعتمر
 ماراع اع بج 1

 زحام ودص وفرص تميل نعال حولا تو يقتل لع دوطععم
 الجن نزح عم نوح اراوسملاو يدل وسم ان نورا ءاوسملا
 رووجلا م دايلو كيرنت مرور حمال نكذ جيلا نجع ولمس
 الرو هررقن ذو ؤحداهنبمربح تار لس عوذرم ماج نلخس
 ,اوعاطنل بوصسم عب لعلب موبتشملا نوح نم اهرح يلوح
 رواج ارو ما عمو دوبح وعاش ومن تبل عسا
 . ياارحم كار اوارل يعمو وضل هيلا ناضم ازعل
 لطم ميلاوانم مئاؤع ديون ر هرج جلا ءادابم ئازع
 |نزيمال توسا :دجوريخ عماوتيضاوابسربح الاغنام
 عازل نونو ارسل صحح مهلاناطم ناو اظن هرب سل

 يب 5 ندبصر مم رمسا”سقاثلا]اىفا نمر غك كبطل وز توني .نيسا"ذم هرج عوضو ءادسو يورك السم

 يف



1 

 عم ناكذاناكرزح: اس اظنل ىوصنس ابك نول بتال
 مح ا مفي ايمان ارتسملا نمر احم ل يوصم
 يمنم اًمنل# فطع ' نحو مانع لنك وكلا بالظنإو ءاوس

 لعل ياو رواولإ حم رجه وكي اذونحح لان
 ادم ءاؤعاشنل موووت وكمل يبجي يكمل ليكتشلال

 لح نكمل لاني ليد روحا لا :تينوحلا فاس لاب
 انف( دقتذوزسماذ ءاضملا بةرقحلا ل ارتب اي ربخ ثلا عاطف عوفرم

 لاو زج اهئارعزضا دج توما ليج هزبَح حموهو نكمملا
 تير انما مءافنلاو ركبت ا امتسا تقع ايتن
 لل بلمس ار بطفل بوصص بز رمنلاب رشم فوح نما ؤرح
 ىلع ةر ورحب يمنا لاه نحورمسا منا عيتريلؤ بخش اغذل عيفرم

 نانا هاوسبملاربح ب اا عاظنعل عوؤرم ”عتيئاووضلريلا ضم اا

 عضو عندملا مل اشموا ييؤعت نوح )سلا زاضمق رفحا ةداوتسمملا
 ماجر م فوطعم هوس ل جربخل عم ءاوتسمملاو ءاوتممل اوبح ثادعالمل

 مأباقفل بوصم عيز لعفلإ» مويشلاو فرج نم ىرح ثيل وب نكمملا

 مما عليج هربخو مسا ١ عمتردلورهخ | اطل عوفر صرتبط تميل مسا
 ةزدتل ها نطع ندوات اعل وول ايل انباطم ازيك لمار هرج

 ماجي عم ءادتبحاو قعلرس د اشل اىا ذو قدح ءاوتبمربخ ل العقيم
 فح ماللاجدإ ماتيلدعمل مكب ابكحدياهب .- ,

 نك نئعسر عريملا عمد او يرن ةابمرو
 جلا دونم رجول لبث كىه هريدتت ا

 طحاوحل حلل وص ارا لا يفرم ةبؤشباريمسا باج وزر ظ
 يفوت مياة بانل فس بز نه ..رشملا نورخأ



 ١ جا رعافماقم مق افكر تسل اصلا ظ

 0101 ير سءظناونبان ياو لجو عام عم تينكسال

 يرن ت اق 22 8 الوش
 | دارو 64 ةتيئالابا مسا لجاةربح كي ىلع عنرم: كيرف ”لججيه ]يام عيزيخمل او
 داو موسم! ود 3 دل كتمروزيما مرا يفاواطنمل
 اهينورك يلام ديمسا :ميدوج ور جيموهو دالي كاع قفص با عي بخيفاوام صويا ول هسيذ جررسرين يخل وع
 قكنعسل 1( ءانخل ب وضس ملا ]سناب جوتشملازورحنم” كح لعل

 عمو دا طفلا جاريه نصري ةملعاذ عراطم ل عف 5
 العاظفل بوسنم جب عماربح يبول لححلا ةدرورمتبطعلا# ماهبلعا
 . ةفونمارما وجبل لا نضم زال اكو ةرح كلذ ثوب مق لوسمم
 هوم لدم :ليخوريجو مسا عموملو زك لومعم رز ازعاطمل

 لك تربل تينا وتساك مكولا تسييس و لوغلا لوقم ايعوفول قسما

 تال عاؤس يفرم جه نيلومتمو اهو ل ومن بس أم

 عازع تول عقرماددرعل اعافدافم مئاق تن الالوعنس
 ظ زال راسا نمزج لطول

 ساو وم لاو كج حالا لعهلاب تينهمل نات لومادم ال
 جيري باريس دا ؤعؤخاموصننف :.ييشملادروريلا مالا

 . وع قلتم رورملا عمزل لا اظخل اهيرورص نهج
 لوز زرار كراو تيل مرضريتيب ل ضم ماؤغ] لا

 يلا



 جوجو مساج اروصللا ؟فاطارق ون بنش ةامولا
 نول انباكب قلعننم قلاعنصرورجملا عمد |جلاو امل امور كلذ :

 مهلا هاشم دوكأ اطغلر درجت ؤووحا نوكلربح تارعة رجم يبوصس

 تود لماعو لاحوذ و لاح لع اظذل بوصمم ا ءاصو ثلث

 بيقعلل ةذيلعم فقط اعرفلا ًمعاصف يوحاد لع باه ذل وهريردمي

 نؤريلا هذ هرم دوجول ثبثلا هز هلق لح توتبابر اشعال
 ئشلالاحلاقي لبوُتلاو زب ريتلاهطتلاةمراحل ثا مكعأو دعم
 كوعملاو لعافلا بكه يش نجبب اممدلطصال 3و لوح وريغادا
 يف نطعاحواولا حدد ددعلاو شو لعافلا بيه نبي انهوبر

 ف ذانم نوكأ فير دمها اينوكرع وطعم العاطل
 يل عجار زحل ريلا ؛ ْم ركل هس هلعكر درع وه 3 ممل فا ئاطيزحاو

 قطحم تاي ءاطغلر درج دوجو نطع فرحواول 10001 رش اى ورمل

 نفل رمل لحفلا :وجول يلا .لافاطم شارع ,مئنر در ئحم يقع

 مزال افنلاه بوحك ج لح عملا يلا ناطمزدوكأ
 اف دوجولل جارصريقتيف لومشم عل برص حوجول قئعتم

 رك رابريمط باو دجوحوماهةمزكلل يلا فاطم الع طنلر هرج
 لوجعم ل عّولا بوصنسد وجوب نسر وروما عم كابلاو رد اه

 زعم دوجوو نعمدوجو ثءادددللا عب نمدرجولل 4 رصوبغ 5

 عما جزح في 1 اهريعدازكو ناك 000 اوعمو نسوا

 منرتو مسالا ددنب قلعتمر ويل م الأ ناكل: قادت كيلا

ك داك عقياو سمنت رسوم بنيمؤملا اواعز حي بوصسمربزلا
 نزو

 ايبا

 ةاطءاطنا برصنمرعتنلعنلبجشملان حم عجالحإ نال د نم

 9 ىلا حجار يبث سمب عاق عر نعم عمري نابعببا امعموهو لحمل وغلا اق عراضم ايل



 لج هريجو رىسا مم نو او اعلام هعوفرم .رياس عي سز +
 ْ كل لي لجو هفولمعم "ليلا هده بوضيبو ال فص رار تحن هرج
 نقسم ورملا عمايل و انحش امر هرج كل نو زج رح واكل وري دي

 تسيدو مفريل مةدم يا يرتقي
 ريت عاف مراضمزغق رن ورحل حجار هادم متاع عندما
 دما ععوزرم :ةياخو لجن ورم حموص و ءادتسملاىلا جار مشت نسم
 ”انبتا نحلم ونجح 2 هر عم ءاوتمملاو داو اربح خايلع
 نرشلا لاذ ميرباشم تفعناهري مّقن دودج اطل

 6 1 موس اك وزب انزع
 نلوم عم كايا دانا هر رج حاشسمو 0

 ءابرلاو بصب و عقومل حير صريبعرب لوعدم اعز < بوصمم مفرتب
 سيماشسفل مل وهدم ناي عاظنإل بوصسم لحمل رسل لعافملاب دصللاقاضا ىهوذورحلاوا عجار مياس ل اذاضم ئاوعؤو عر درج راب ريم
 جنم راح نتسر وري مدين لك ارد هداك جدخ هرحوم
 عون شع هنسلظ مرلاغلا عونلا ١ نحل ةعدان يال هذيل هذص الع اطنهلر هوجن هوجولا زبرباشسمل هيرصربغ ب ل وععم ار عرخا
 وب ريدا موهرم ت تملاثلا راوخسم مال عاطعل وم مولا
 دريم عم كك اير درع ئدادخت ب ع رح
 زي ءاظؤل بوصصسم عون يون دابملا نملاحت ردّ ب بوصس .ىركج
 لمان ةسادعو ربخ حم ءاوتملاو «اوةبملاربخ اربح اناث ذيع «ثنك نم
 اعاظنل بوصض مسال|معاذوزخلا قاعفرب فدانسم اهزرال باعالا نما
 ظ ناعيرب لع اوطعم نابصتتةتطع نرحركولا ناسا اهرعال فص ما تلح .معدرم ا ف ةلبجج يول عام ممؤجنملاو ناعدوثل مج لرععم نا



 بخ ناعم عوف هرمامنابضسشلب لؤحفم ثم ارا عاف بونت

 ةيوسا ةلج اربط حمداؤشسملاو امال ريدشت فو ذل داوتبملا
 عوفرم ل فامحدرحواوكاو :ننأتسم ال بلعالا ماهر لكل ]

 لمح حما راسمل اوال اخلاوو هربوقن فورد ءارتسنخ تازعةلعم

 ع دم نشرت ام يلعن وطعم مت اعماوتملا عوفرم يئعسا ”لمج

 ابرار هجيبلو نحف حبلاسبلب الدوام مص زئإاع اطنل

 ملام اه قيال ذرح موش نانيتشيل و قلخصر عويملا عفنابيلاو

 فص هياتم ما تاباظغل عوؤرم بز بوصسربجو (ىمرم

 © ةر هرج ديوس جاه جوا _رمسا عموم ىامربخ نإ ءاظنل
 فيحزم ئحال طع ع حاول الورم بلا ناضم اهنركل خلا
 اخفل بوصنم رضاحال مسا: ايعاظنل عرفرمزبحر ستنال
 8 لعؤرجي هروروم + جمس" ملمجا؟ ملمجا ةربحو مهس ا عمو مو الربح ةنالع

 ا اشم مارت اواونا اغير اشمو (ًمْئاَؤ بز ام لع فوطعم لنا

 ئاشم تاع لاو عذر زر ابريكم اهو ءارابم اننالع,مويرم

 در بلو جاحد املأ سيلبالوام ىلا حار ميباشسملا يدا
 ماا ع حلا بوصنم مربانسب نكعنمر يما عما جملا اههقلح

 ابا ومد هر كبح عجاهرحم حرباذسملل ير صرب لرععبم
 نم ذورملا ترباس ىىب ائاو ممن ىملاؤورظ ىنمؤرط ثبحو

 ءانبلا ةيلصالاو: كرم لع نيبو تسون «”دمجو اجابيحا بس

 تك عقل بيملو نياكاسلاءايتنازم ير زكتنا

 فرفلا كح نفل همن عر ابنعدلل اقف تفل ادع نيكو نيا

اربخ مناع عونرم نشاكب نلمتمر ذ ملا عمال و برغل
 دادثسملا 

 ف ائال مزعالك ارسال ما موب ربخ عمااوتسلاو .:

1 



 ظ ريل عيزاهلو طفل بردي تلا دجؤح متنا كا مسالا قنكلك ب رغس مؤ ضلاب طنا ن دحرم عج ذأ 9
 6 زاهج هريخو همس عموضو لاربخ ناسا موقزم نثاكب

 قادو نطو اكفنا ماد.9ثيسحل ممل ئاضم انا خجلا ةر ةريع تمس
 ىلعاظنلر هرعوش و لاخلا دي ةوصحموب :تالعاطملو 9
 ىلع اظغلر درج لوخدلا ”نطا واول وحدد ا ووتكدل بلاثواضم ما

 رج ممر ىلاواطنمل اهدار قراعملاج هخيسر اجلاوشدو ىعانوصعما ٠
 م لوح جرصربغ بلو عمم ذاع «لا وصمم رخال
 راعللي ف فولعحم تاع ظنوا تاركا حا اكو
 اوكا اج فولعم نإ مازع اظنلر درج 5س اؤطع حوراء ارتسملاف
 ىلع فوطعم تالع اظعلر رع ربحا طع ةجوا واول ]بلل و فراملاوأ
 فارس ءاؤع اظل هروح د نوطع: فحول وو و ءاواسملا
 مسلاؤاطم مالع طعبر وره اب يلا شلل وحر ال عوار اع

 تقم ول سانام ري هر دجال وخلا 'ء
 : لاوروحدل جيرصربط مب لوعطم ناياع ابن وص سو وحج
 يكل امام ىلا ععارربشلبل اى اضم تر حار درر ز ايري
 وصوم آم ودل ءادتبلاريخ العزم يفرم رندا وعنق
 لسد اب ررتشملا نو حنم احا ١لثم ايه هريرتن شمل لئع#

 4 ع
 روومل اربح دازع )< (يفرم نإ كب نئعتسروربلا عمر بنو ط<
 الغول ةرورج "ريوس: ل مي ةربحو ١ ممّناف دكا خد ةراطا
 هام العاطفل عودرم رشم: >2 تناوارلا برجا وامل مص
 نمل جو بلاوسلبا درا يلاداضم .ئالع لرجل

 لدا
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 شج كحارس: ياس ن كغسر دريل عمك اولعم ادور
 ' رح عودرم نياكي نكسر نرملا عمد ايللو لوف اربد هر ثببَح

 الازم ايرلزئعال بمس "لج هربخ حم ءادتبملاو د ادت ارض اع
 : 000 رجح 2.4 3و اي تا

 د" نا مسا تارك !بوصمم ال ئوؤرمربخ.و بوصنم رانم

 ئاكد قكحمر عويلا عم تابملاو اظذعل امر در قد نجيرح ملل

 . ياسا :ددج اهربحو برا حمرفو ناربخ ئازع رحت عوفرم
 لوحولا نطع هرج واول لوخردأو ثيل ميللاؤ اصم ٌتارعبملا

 ريو بتر كلا نجح ورجع و ئل الع ةوطصم كاع ظطرد رح
 لوفم تاع زل! بوصسل حدب نزحصر هرملا عماجلاو اظنلل
 ظهراطوخ بل عاور اذلا كلج الور وحرلل يرصريغرد
 د وي زامل رالف وال مسا سارع ازعل عورم مج مرسل عب
 ظ هيحوممسا عمال و ال بح تاراعكرم بوصنم نث كب قلصنم

 امفاطع فحواول او وحيملا اصمانارع جلا ةر هرج مسا دج
 ماج كح بلا مهاشب ام مسا الع ظنل موفوم بز نسل يسم
 ىلع رحب و صنم ىنب نزع مريعر مريع عمد احا واطلاع وركب

 ا

 ا د اع روج ريوس لج هربخوممسلا عموهو اسريحبتتا
 ببوصنص تقول يعج د٠ ميشااثم !واولأ !ذاو مم خفت :د فال
 ظ اتيرباثسش الجول ىوطما ذاورظ كح ال يعل يكل وعدم تاع ل
 ظ نواجالخرا ب نسيلم الوامإلا عحام ين هذ سمع فوم اسمن ونفَو
 لعصر مرعب لجلاو تماثب ب قلدحصر وريلا عم تايماو ةل تم ايزو زم

 لح ابر هرب هذض *ججفحر سلا هرججلا هس ذالمبلاواضمنإي
 باو ناع لاب وصنم تربننج رافت ووملا عمت لاو



 لحاف صام ف دليع ةذدر مطص ال ءاططدر هرج هوجملإل ع
 رهؤ لعل بلؤعبم كاي عاظنل بوصس فعالا املا جر ئيثزطسؤر مد
 عمال قرط لما اذا ضم ادعي رصده دوس سجل ىلافاضم
 انئم مؤ ءاطغلر و عوهو مسالا اضموه و دلمج مر وروما
 يلع ؤ وطعم زدارع_ در بصند نطعللو اون ارب بصنو مدوللببلا
 عونلاصهيلاز ضم زئازع اظن اففلر د كشهو ريد الانا ضموهو عقلا

 موفرم م رلاو نإ ف رعم عوكل اعوؤدررزع يضل ترم عبازل
 تجاؤج م وتلا نصرت السافل عوفرم عبازلا ءاوتسم تان اظم
 ؛درضتسم ناكر قلعتمر هيل عم دايلاو بملح وربي شع شمل
 وضوداوتبل بح شلع اطنمل رم فور اوتسملا نم نم لاح ماع

 ريم لءاؤ عراضم لعق بسم” :تياوتسلا يمس لج ةربج اربح عم

 ! بصل دوصعم العال برصنم مسالاد درا عجار هفرخس
 نكمل كباوج مالا احق مسالا نص دنع اطغل ب 00 >3

 اكيد ةانعم ددوكو ينبملا عقوم ىولول يفبسم لاىعاما ءامسا نم
 باردللام ابلسمالو اهيرتخلاو مس بالا عقر متذ زعل ميلا ادا
 ناجل وهرب ف 62كم احريع :هطشبردوج ادا
 اليحب عمااوتبملاو ءادابداربح مارع اظل عوقر# ةوديتزجب/ اهني
 واولا معسل اواطم ٌتاياعاططلر و جم تيا -تليارتسا تمس
 هاا عوا اولاز والا هزي دقن فوؤسح ءعسموم اليم
 الفم( ىو نلعسر ورمل هم يلو اني دن اهدار تعط تح
 ١ مواونوان لف ؛واؤلاوه وربح ملاح تاراع حلا
 ماما ريس و ىنعملداناضم دارعؤ نار هرب مسواولا

 0 «بشسحلاو ىوتساالء اف دالغاظفل يفرم احا .

 عم



 مومو ذالخ الاعمال ةطساوب ىوتساواولالم سن او ىوثسنال مضم
 ذل عارم ل ىمد هاون ل أطعم مدارات كرك اعف جيمز مع
 | اهمال ىو رك ملم اعو” كذا طل العب وصمم ءارتبس ماولع

 هرب دقت لوضنعملاولا عججار علل !ناضم موكل قمار هركر نإ

 نائب ءافتبم مدرع لا عوؤرصوه سوك ملا لصغل "عمر صاخحلا لوصنملا
 3 ناد وحزن اغفن سك هدا ذل« لها
 ؟عيرهو لواملا ءاوبم لا بح زن عر مىورم مسا اجج هربح عم

 زال قوم عتنال اال بمال نم نروصال جتياعسا نيس دمج
 اظعلر درجواول اروكو دا ل وجف مثل ءاقنل بوضع

 قو الل فتم الع غن زج دكا كلارعمل يلاؤ ضم ؟ئاواع

 ناك وكمنمر ورجح جا عملو ايي وتد ابهر رحى عم و جيب
 6 رع 2 عم رسب اكل يرصربعرم لوصنم زارع ة رى بوصنمم

 مرت كا
 هجالحماللا بح اصل ثناكهلا عب رصنم عجم ب١ نوطم
 رع و وافل هيرو
 مص لارا [كلاز ورا كشملا ل وصوملا ”دصروك هل بيير صرب
 ردك ]ويعم افدحن اهبحاصمل به( لاول ولارعب هري وقتوانلا
 ةللاول وجمل ريلاؤ اضم زئاعاظفلو قص لعف بحاصملل يلاذاضمب متالعاظمل

 هواولالعططع يراه وحان حو ايع اهتراؤ هلمحلا (وهرم لاو اع

 لاغلا حل: عبر جواولاّنالءادثسالا ماعلا ن وكذد ملاك درمان وطع

 نطعلادلماعلا 6 نسم ناكو مسزز بلا 4م ىلانمإ جفاف
 لا ف ثلا هريوتت نو خلا ئاوهسملاربطح اياد ملا عنزس اهلا أو
 ممّرقنملا ءاىجلالع مثولححم عتمسا ءامج ةربخ عم ىوزخملا» مكاو

 ءاناتسالللقال اهلا لم اهالزم اعنا ييزمال جوجو



 مشن اكك كتر دول جس يلاواظفلا مرورك: شتسالا زجؤر حبلا +
 0 جا ديا يا هل لبن كر هزي طن قو طحت ءادابسرخ طاع لا

 ىبشالازنس اعلا: .ععردرم :تيمسا عج هرج مموو رجلا ارلسملاو 7
 ةقوماشلاب 0 سلا 7

 ستسهل ومن اتسالا در ماكل رع
 واولازعموزيص زل وتخاا غلا نطس اونا احوال ماو

 سارع اضنلر هرج داختسالا ءاوتسم تايعاًريرتل و
 بخ حمر ونحاول ئازماتلا ودوم جارخجا حليل والم
 دوك افندردرجب عوشملا:ةفدانسم ايئال بزعل وثم ىلا يعن
 انيوتلص نما هلال ةلوصوم امد جحش ين جحر اليم اص

 ذرابريمم الاورج 5 سم امزضرحد لوصول ادئاعريعغ
 بوضس لخج نصر ورجل عمل حلاو زوصولل عجار لحفر روج
 مدرس نعلن الخال جرسوبغ ري ىععم إد علا
 00 مص ياست اجيت م ممائعلا

 دعونا 20 تطعم دوار يومن مصري مب لوعنم
 . ةكك اعود اصلح مارا فحاووخإب نر نلف انو زيح دالشسم
 واو يادوضااو ضم قيارورارندس عم هءادنلا هجوم دام انم كذا عل واسد اونا ذ رجنوأ نيزك عيعرطم از صنلإب بوم
 ممومو جرنان وس اوت يخبز قاب فلس الخ
 اذاتخ ارح هدر ورجيم عمراونلا خو يد انم لع بوصنم + هزي اونا هرحرؤححلاب ناقل ةاججرع مفوطشم مسا اجامل

. 710 
١ 



 0 ظ 20000000600
 فو رنج ءادت مربح الع لع [وفوم اه ىصع حوا ولا ايه د وحي
 عبار ماب موطع عم » جدولا و تورتستلاب
 ربومعم حماهرجلا ىدانم تاس ب وصنم ةرجي هامل اهرحايلوخ با

 ريخ رت العكر عوفرم ب انطع فحواول اكاؤوح ملا ضم طدارببؤملا
 ايار و ا و

 انفع تاو سنمار ا لييبا جاع
 اولا" ةرمل او ووصل ؤاضم رئالع زجر هزل وجم عم
 ا دايم يعاب حد ءاردبس ربحت داع معوفزم رمل | ١

 زلال وح ياس انلا ايجات :نوطعم [ّيعسا :لجوربح عم
 حر ورد وهعم حمايا ذرخو ىدانم ةئالعاظنل بوصنم جر دا
 متازع العلا عوفر وحس ذه :ماةباوكولأ »هوو يلاواضم قاع

 عنا نجوما اكسل هذ 100101100107
 ءاداسماربح ايبا موفرم ”ن ماجد قعر عيل من جلاواظنل اب
 ىعمو ويعمو ننام هابل بارنالان ماب لدم ال تحس "لح ةربح عمرمو

 اًودخنر دب ىد اللا ءادتبسم مما اًريونمل .وذرم يحس )كلا وعساواولا

 ىلا عجلر ران ءادتبم هتاياغاربؤئن مزهر روكي يحلف اضم زمركل

 ذاثلا راو رح نوت هدو هربخ منا عاضنل عيفوم برلطش والا ءاداسملا
 لوألا ءادتبملاول قال اءانبإبخ مايسؤ جلا مسوفرم مّيعسا لهب ربخ حموصو

 عوؤرم هلق اند ةتدسم اها بارالانم الوصال مسا ملح هربح عم
 تنم تايعلار ركر ايري :كراو بولطلازع ةماقم مية رضا

 ناخد اظنلا مرورج هع ورح نجح افرخرابلا كجم ىد انشا مجار لاشةللبلإ

 0 د هيوسو سوسخيو ابو“ 2 1



 يوك قر لج اوس ١ بي انلل ب نومنعم مت اطل بوس ب
 نمر لال ببوصنم 0 تبوح نول افانعم
 كريو لوما ولعافلا نيام رمتسلل مايا عقرتو بانحلاو بيان
 ب صنم از دن نطع فرحوا ناري بشان ربهم مؤ حوا لو عدل عب
 ينحل اظفلاوعدا ماقم دادنلا قرحماقل ثمنا هش اظفبزعؤوططعم :ازءاقنل
 املاواويزاوعد او ”زايزصاُك ال ظمل اوعدلا 3-6

 لاثمد انض لال دبدلو قيتح ل ماقم دالاملا :
 رهو زيعادسو ايتدكوتت
 ينقلون هزماب نئيتسر هرج مزال ولا وره نج
 نسون داجنلار ؛محؤم فرحا يسن فرح ”ىاسورعال يري لوم عا
 بج كاوةرجتملا اوعذال ب لوعنم ئارع ل ابوصنم مكلاوعيوسم
 اداايو هز انحاب سمدلب ليل زسفاماقم عشاداددلا لحال وحفل
 ريل وحال نو بموط مؤهلا تتح ءادتبم الع عوفرتام "ميش با

 يال لهجلعاذ مر مند اوايلل عجب دياب يقي مقلق ارخسلا :
 نر يعَسا لج ربح مموهو داو: اربح تارا جلا ؟عوقرم
 ادة ورحم زحل[ ءاب نأ فن نسم ابريل باعالا نم
 حسم نلاؤيرلا مارح

 3 00م الاسد
 .نوتللا و نولي ؤوطحم مارس اظل عقرم ريحبلائطع هحيواولا

 مورم



 ميشو عمت لمار انيس موب ونررلكم

 اقزعزراب ريم ءابرداو نولي افاشم نار ءاظنير عر اهتاوخا تشتخال

 حلا يؤم لد طط اعوارلا اي الآس يل عجار تاوخاال يلا نامل العوجا
 اناا عن وطعم العكر عودرم |ب اه ءاض :وطع 3 حراولا اشو امها مبسم رابع

 عموشو داز ملا ربخ طاع ملا ”معوورم :بلحف جم ءافو لمفاترعضو

 00 ع اال بلعالا ماهل مساج ربخ
 شح فرحو ةرل ايد انهغل تصح اب وهو باءالا نم بروك ال ىخلا

 بروسمم نوطول نلاعممر هلا مم الواي رمت ابر وريد نللاو

 رست اؤع اطهر يعبأ ديحبلا نعضول مير صرب لوخعم اعز ملا
 واولاد هزه و ءازخسسم دارت زك هش وؤرمى "نافل اهب واول ا و 0 داش

 د انادجيوح مللى دامها الع: فوظمعم ةعرؤزم ريل طاع

 لحخ ميورم نعضووهو مؤ خعج قلعت هرجلا عما حلاو كب قب ا«
 ضنصو :اجوهؤراقذملا :محفلا تيقحلا يبخل ذا ار ص داوتسملاربخ رساوع

 لدنم جرعة وطعم اننال بزعالا نم برك ال :دتيسا علوج ربح عم
 سلا شتا ابوانعضو ام داباوهوبزعالا نمابل قم الىلا

 الشلال ظافر حرم يحوم ى داس نيل صمت او ءاظمل ورب
 «برق هلل دوز نكلمسا لع بوضص و. رمل ودرب ربخو قيس حو نمل
 :ةةلودت ككيشم ورملا 52 ما رعغ ركل رجارخمآللأ

 1 عرفرم ىانطغاهحرارلاكاو ريح اطل ورم تعصووه ف

 حدا داري دتنر وربجئدأ او جوج ملل يد ؟سلل ادم دال

 ماجر تيفحلا سرا اراب اربحتصضو هدرة ةمزعتت قكعتمر ورم لا
 نم يما دنا بج هرج حمدا وشمل اونا هنملاربخ الع لع معوفرم تعلو

 مح ريقازويو بطلة ناك بيتل ا اسيادوا يجازي :فولعشم



 8سم اعنا دبل سونا لال ءدربا قطعو مة !
 ساكياؤتسم كاع اطنل موفرم يللا عون ودعت ,تلّدزمرسماللل
 هي ورحبت رد لح يحرم مولا عصا عاظنمل عوفر
 برصنم ًعون ءاوتملا نمز احتاوعق رك بوب بوصنمم اكد نك سرورللا

[ 100110110111112 
 جار يفرخسر يعم منذ عنانم لعق سئرالبلا يما دج
 بوصسعر فلابصتل بيل وحعم ٌايعاطمل ب ىوصسرععلاوؤ ةرثجملا

 يدل عوفرم لحن نا عتة نوت "اص اوعاطنل
 6 ءاوتبم عر ضروف هرم «يعارتبلا هايد اهو فورا مص
 رتيقبا بلا يمسا * دج هريصتوتر تسلك ءاتسللر اربح 2 العاطنل

 راو راما بش اياع حلا ءو وفرملا”جيرال مهلا اطعم مثاوع اطعل
 ها "لح رج عمد مف /] قالا هةريرتت فووححلا ءاؤت للريح

 ام ودع ناو عراضفل بصاونلا للم الان 1 2

 ؛ : يدمو ناادحب دهن وأ ةرىوصء دسم "بمال الل ادرميرماشملل

 كسا مموثت (ويز قا غلب لاقي اطكماتىاموقتنان جاع مفؤ ظ
 لابقتسالا اهلج تاع انئاوخل اقاوعم واي راس

 ىائلاو صدقت د فودنحملا ءوتبملاربجلع لك حرم ىل“ةنط اهوارلا نلاا ٠
 واول مول 2و: جاّوالا جنو ع نواصعم مسا "مج هربح عمرا وتبللو نأ ظ

 2 هك ' ثلاثلإو هريرثت 5 وول ايل خ كارم ل عوقرم 3 نلءع ارح
 ,نفاكولا نذاو ل كاش ١ لمجلع ةفوطحم يما لوح هرب عمماوتسلاو
 مدا لاول ذا جالا وريدتت نو دم هتبمرخ 2ع ل عيفرم نذل
 هاريس (هاذل عضوم كتم يلاشلا» ل جيع نواعم يمسا لص هربح
 وزار نااربح مارع اظغل عوذرم وح ل اًنطليل اذاضم اود طر هرحوهد 2
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 دحو ماكين انساه حالا نما التمس لج ورح عم
 سئسم لعاقنإب ٍبوصمم مرام لصف موقن هي ”ررصمُن انام وفروع

 50/7 لرمنم بال لدملا'بوصتسم ٠ٌبلحف اجمعاف عملعنل اوكلاوه ورش
 ًالاؤلو وخضار اافاضم,تاعلمللا ةردرم :تلعف "لهشام ءام عمل عملاو

 دبمأتو د نجح فرح مدلل يسكن الل ادم ماراعةردع ورم ني كئارتلا

 وب مئااع ولا عوفرم ني اكن ندصصرورملا حم تارلاو اظنعل اهبر هج

 0 عقوم عنئال انا بلعالانم بوصل "ميسا" لج «ربح حموصو ءاؤنبمل

 لاقي عاطمل فرم بز 17 201111 اندركرل وحدا

 دال اووضابلا اضم ل زحكر هديا اجي عام «نلوب رانطإلا

 نلعسر وريملا مما او ةرص اندر راببهمانع روح للاكل "باكا

 اظنعل ىوؤوم ناؤرح مة فت ادت بلل مخ تل وسلا عوفرم أ دودعمو وصاح
 ١ ملجو هج هربح عصدازنبملاو انل نا دوم نافرح هريدتْم ذم دارتسم دارع

 جتا دردل مقوم منال اراكبلعالا ماهل ال تشب خب مسا
 قعةرح نذرم نسي د كج قلن ورمل حير للوطن دورك لاو كح

 روز لئن طع فرحو اول نك فوجب“ ناصم القرد روج الو نر اي ص

 اه

 ١ لل صغدإب يشل ورحم طحن حؤاولا وكول طعم مدرع

 د رج افرح مرملا 2 اربخ ٌمئالع الغول عوفرم حلبا نكلمسا نال أ بوسنم

 بلوحمم العال بوصسم ملباد ئلعتمروريملا متابلا وامر د كاتو

 لبشتسلا جوع نجفي قتل ديكاتم يلا ف ننس مكن عامر رجل لال
 الش اص دسم عمو بردها ْ

 داولالاقو نلدالوح جياع وطعم: صر هجم يلج هربحو هس مم ..كلومل
 مد لقوم ازال اننل عروس يصمت ضاميز مه راق دط عرقا

 لك فرم لا اهتلاولا محا ضعباسلاو ضمن عمار برك لايرمقح



 ”ولمنم مسا "دج رشح عمد ءادتبلاو نيو همانوؤك ةربجوءارخس ظارع
 هلع م فوطحم تعش: ايجي فلام حمزململاو لوتلال فم ظارعُوت
 كعرومتسم رئاوإ نب نل هريدتت نمد انلاربطج بودقم يشل ملدا ئأ ميكلو

 لع ام حيرسنلاف ضن ينيل هي دانت فوذسي دم اعو لطم لوصنم ا
 يذلا يد فص مطارعاطتل بوس م ايوب تيان عيه "دج
 يبلا عجموبارتبس ع العلا مودرمزر تريم مها مهي انسب اواولا 7
 الج هربخ عم ءارتسملاو ارشسملاو داو سمح تارا عاظمل عوورم مل مصل ' نحل
 لهاا هيارعا كبل وتكد هرعلا مقوم نالرال بزعالانم ارلئسمال
 2 فعادت اب تاهو رئوتسمايشو ظنلاب ب بوصن قا بصانايح
 طع حواول قو دزدمىداس نا ءائيدضت دتعت عوفرص ىتسوم ءاؤنملا
 انما هريس يللا و رجؤرح م وليا حلا دانسم ماع لك فرنك
 هربجموشو دوتبل ل يحتار ع زك مودرمزص اج نذعسر ةرلا عماجلاو

 كذا رداذوزمع كتب حلبا نا كر جإ وطعم "مسا لج ا
 :ةصص موفي بصاونلاف محم نجكرب لوعتمزل ايعو جت بو صنم
 سرج نإ ذ "ل جيبه مام عقلك مونيلإعاذزلازعاطل حضرمي«
 راو ادتبم الع اي دتنذ عنفرم رجم هام وضؤيلاداطم قطا رت
 و هام, ىلا عجل يعزل ممنوع زكر دز ر!بريعص
 كوتسزوحمب .فوصوم اهرمدصلا وأتم :صقانلال[سانمز عه ن 3
 وكوت مز خبل يثار وخمم زرع بوضنس ب ناكمسا زارع عدم
 2رلو ىل نصدر عزل عوض ري عع يبجي جز جام موه جس
 يكرهنم [بس كلا مجال بعل لاو ضم مدالع زار و مر راب ريم تك
 علمود ععرجرم ب ريتمسا ل جوربخو مسا عمن اكن اكربخ ناجع بوصس
 ةقورعباد ايسدفردجوي عوشلان وكن ومز عناب كفرات للربح

 مجو



 اوك «انعمؤعملا ناكيمو عاوصوم هيناتا ام ووكي كاوهوز حاج
 ب وقح ؤح مالا ههنا بسلا هانعمىا هدىبأحل يبس ف دجون

 لصحو مورد ملا لل ل ىسنعم :يؤ ]طل اع بو صنم جحد و رل وسوم

 رهرويشلض عموه و انعم ماو وحلا حجو عام تيما ظ
 سبع ب لوخعم العوج ابوس ميسم قئعسر ورمملا عمد اجلاو ماثلل

 ىذذ عر اضم لصف لخدأو بصاد فرحا 0

 انمبوسنس اناوهو ييرتسيبمم عافك و ظ
 ماجي لعام عميكد لح دامب لوعنم مناهعاطنل بوصنس سيل اقفل

 لاي ةزح بوسنس دزهملا مقوم مال اراك بطرنالا نم اهل ال يلعن
 منا عةرصر وو ”يلحف' ديويمزتلب عموشو تيك ال مل لوكنم

 عب :هصقاّنلا لأ سف ١ نم ]خف 6-55 رع رجم نان وكيك وحلول او اضم ظ

 ربح ثا ءاظفل بوصم يبس نوكدمسا اا عاظنل عوفرم مالسالا

 فودحم اهسرتلع موج يبل حو مل هج هربخو هسا مموهو وندك
 قمر يريم عمزلا اهناءاظنلا بير ورحم ل وخد د نجوحمكلل وخلل

 ىلع افنلر وريم سجال عير صرف لوعتم ل العزم بوصسم بسن
 نجؤرح ملل !باوجحلا ءاؤنبصرن عرس عوفوم ياو ل وحاإمل ا

 ىلع ب منومؤص اجل نزار وريم حملالاو اظل ,برهرجت بابا
 + اجلا حلبا ل كل ةفوعحم ريتمسا ”دجج ربح موهو دال بخإللا
 تاوج ىلع قولعمم الع لوف مؤ ان داارج اما نطعاوجواولاب

 را مدت يفرمؤع ذا عن ابنا اهتم :ايعؤسا عرفرم اناؤحم

 مجملا ئاصم نارا ةنز ير روز ءتيوسل زتحسلا لج عربح عموهو ءاوتمملا ارت ظ

 كن نامل ب لوعفم مذ ا. بسلا عدو وصسير ادريهص تكلا نيل

 ٠ نيمتلعاف ن خاب بوصنمم عراضمل مك كمركأ ديف اشاوئلا و وزجيوق



 ةزحجٍبوضنم الإ عة زب وضم هم ذل يك اكل اواناوشو ميه سمر راد
 ةرح عوفرم ّيلحف لجيل عام عمر معلاو كمال مب وهعم الع
 هدبجلا نمو كما ذاكرتنا ري دنت فر طحت ءاوتبص وحلا
 . تاع نم ارلؤسال زج احتار مسا ةدججزمركأ نذا هيث انوع
 كياانازاق نليراوج:يلعتلا مج حم ن ذاو ةرعلل عفوم 06
 (ظغل ورم همر عون ع ءياْسلتز رم مرسداسسلا عوف
 ا نجاهرحنوم عونلا "فمع نزل عودا وسداّسلا وسم نوع
 صمم نبباكب نتحتمرهرجلا عم بحلاوة كب اب دج يدادخ بيكون
 6 هغلث موصل هع بوضم يويدادتبحل مراح العلك
 مزج كيا وسال هج هربح عموشو ءااتسن بح بارع امل عيدرم
 عع بوصصلعفلا ف ورحل بحل ريق ززخسملاريمّصلا لعافو عراطم لعف
 كافل ردن ءانل بوصس عوانلا منيل لوحفم ئاواع اظمل
 3505 مد مو فهرخطص ننال رم ”ميلمف ريجيؤ رام عم
 رخل الع اطل سودرم سجداوتبس ناز هثرك نضرمز راويه
 لفلر درو رحاب هريسلا ااببا هش متعسا ل جةربج حمد" دتسملاو ءاوتمملا
 مامر: سمحنم لد ب .ةارعؤسلا .عينرم ل! سوط بلائاطم هزاع
 هو هرتوسا لج وربح حم ءادتسلاو لا لولا هريدشت ند نانه انك ءاوتببص ربح

 قكفمر رجلا عما لاو اظنل ارعردبح اهلا جرح م مارد اهلل كيا دتسبا
 مررت كن جا ىه وهو وول أءاؤتبممل) نط عسوملا نم ناك
 0 ناؤوالا قير را *عص نإ املا مهوفرم "يهم 'ممج هرج
 يذيلاو وجزم رنا الل ءوطعحم الع نذير هرب ها ءزجا واول
 انايمدرر اضم يسرك نازي جاحالاو وشم مه رجل نيتا جوش
 وكل يكئيبةولانذ > نولاو تداوهو مقرحسسم رهام عاق

 هوما



 مما طمةل هكا هس نهب ءام عمدع و عرفي ل وعنم طال
 بوصنلم اهيل ينم اكلاواناوه ويحس وو يهبل اذوب موأذ#
 لج ايذاء ارحواهذملا /[حيذز ام عمرهو دركل بلوضعم ةنالع
 كاكامل ريال مزح العب اواو وش ميل فان العزل سبر

 يطخت | ذل مرر لع لنيجلف هما ع نوب نابسحو نيل رف نيضتنقم
 رع داعي بالا كرم فرت و ديتخلو ضذحتا
 ملط وطعم شا لابأ دي تهمل رلهج هونج حم وول دادتم اول قلاثلا

 سيما عمال, مدرج برت برت مزاجذرحيل ول نيلقالا'
 انساتا وجمل وبرر زا بعاو#  ئطغؤ حو اود رهو رسيولملا نانصم
 ! قسم ايلا جار ىموصو هزشس رماذو ياطمؤم بلت إل جال

 عاطغلر هرب ماضل باقنإب لدم و ءاريدتق ب وص ئعم اصلا
 رمسو القنا 55 اوعبن ملااءاطمل بوصس اًكضام ئعليملا ئ ضم

 .هاطلربخ ااا كلا :وفرم :تلعذ جاجا ءاد عجيب فلو او الا جالواع
 2 ورد «ريوسلا 'ليحراع 'كوطنعم تس يل حارسا ويفوهو

 وه بك زمتسم ءافد عامل خؤش عز ضخ زخم م درك وه د هرياذن
 2 جر صربع برعم العود ب وصسمرا برجر ا
 ةاجرع مفولعم ”قيلعف لبجلء اذ عموعملاو (مضام اداونند يحبوا عمار
 ملمع ببحركئاونينامنل سلخ الامال مل تيعاّنأو بلت
 نراك ىلا هانعمل ذب عراضملازههدلعلخدت يمانبح نم اب نببشم»
 ابررتشا (كإقابطام ناكداوس ل شت اهل هنعمل لحمل الع لخ داب

 نا مزج قرفلاوانرلع تاهل نّشل هز هو مل قسما تاير عاملا

 رسمدذاوتاشالا ف دق رلزسوكلاو كوع حذو اخف
 عفرم نيو ب بكري اكدر اس قا



 لع دلج رح عمذ 50 نجما الع رع
 هزم كا ذو نجر حد كبكاش نانو ةريوت ملؤ لاول
 لارا ءامربح متاع عوفرم ”سل اكن نكسر درا عما جلو هل
 لمخاب ميوقرم مسا اهج ريح عم ناو زنا راولنمللا اىكلا 0 "د اكرطد رض

 يؤول عم دواي عدن برن رج فرحك لوح اطر طش الع
 عابر هر در !بريمطدارلاو دابا كبح حيا قلبو كدا افاضم منال لعن
 ل راطلازحاللا ءاوتبخاربخ تالا عوفرم رضع نتاعتسر هزل موابط
 مارترانيسا جا ةربح مم ,اوتلاومّؤقم هربحد وتيم ال عاطافل عوفرم
 ربحا لعاطنل عوفرتمالدر اقنالعادوطعم إو عاطمل مودرم قون
 م "لهل ا كوط مس 1 برج ربح عم ازتتبداد جالارمز ن وزو
 مالا ممو زبك برمج مالليلاانم ئاوعاظمل حمال ال ةسلاتلا
 دسار طفل وفومترمألا وخلا ضم زا كزصر هركجبل ]هام ح
 بزعالاوم لسنا يهل: زبخ عموش وربخ غئارعاظمل ورتبلط
 نحذر طايلاواضمزئاؤعاظملو نجت ومعلم عفوم منال ين
 طور تلجاف بلطاممر ورخ عمز لاو اظذلا هموم
 نقب يرن للان ارابخالا نم وانعم ين امموزل ىلابنسم

 رخال كوع مفرمة ئلمسؤحواول لوري ةركتسر درك علصتلا
 : كيسا لج هربح 0 اهملاوزي ردادوو جد ءاردس

 الو ننلا درك وترملاو جرح مالو رمال مال بالا "اجزم
 0 وشو نود ءاوتسرج الع مويرمؤس اج نتعتسر درا
 د مزجا 'ورحالوحل كر االببا جس لج وريخ عملو ذا رارتسلاو

 لع حتا اولاد 0 ا 1

 ظ ل ْ ا



 قانسم ا ءاظفلد كرك كوتزمنل اساس الا مهول وطعم سمسا -

 امر درجت رمافلا حفرحرع كيلو اضم مالع اطضلر رك لل الطإبلا

 يضم عباسي عوتلاطلا 000 يب

 رس اقل ذو" حاشا وم ازد نذل لم لاح يورطع
 ممزاهلو كا دكا دوب ٌيدارفد بكير طبع لأ همشملث جالرحوم عونا

 0 احالة اد ب وسن نك كمن ئعتمر وريلا

 ايي طمح م” !اعاطغل عردرسوايمافصس لن مزال عاطل

 ألا عج يدريهس عاب اطمزعفم نجي وانتم "ماج وربح
 اجل عام جيوملاو مزز منجا بلوعدم رؤي ءاطغل بوسسلامهالا

 يمد ئدس رجلك هدا فص سول وفرع” ةلعف
 راجعوا موضمم) مليش لمدتملا مانجو كعتمر ورجل مداحلاو

 ماما ةوريستف مف جبومل لاذ طم كاطع نيل درجت مزيل عاف

 هد واو ةجؤر مال رطلا صلال ئ منال جار يوسي
 هاكر بوصلم نإ اكبو وعم نئعنمر ورحل .ممتاحناو اضفل اي,

[ 

 عل | ىزمطا ر وصمم كلش 1 لام عيوش يعي ميل وصمم

 والاعنوصمماك !/ءانر هرج ءانجل ذلعع يحول ول اون احم عل
 كح اصساىلا عجار راتب ل لس ةرع يفرج يه نع حوال اد

 ُه

لازم لال ”يوسلا رجح هربح عموم ودا و. بج ا اعاظفل
 ظ بعا

اوقب يعلو او نعم نال عالففل درع مسا :نذ نسما
 ظ لش م

 هكا ءاطغم رم راعسا ايلا عجازواون وهز ايريمص معاذ عداطمو

 مص اها اعالي عرهرص مون وتس ءاىساوهوريوقذ و خدم 'ءاوتسملاربح

 ايفا لوم اعز ا بوصس ماهسا ب اىح ربح عمي ادئسماو ماسالا

 فص (السو لا عوفرم +عبلصم مهجر ع ام حن درقيوم ورمل



 "يم ةلتقناورتشااومارماو وال يجانحال وقس ”ممعشل
 ىرصارتالن كش ارعون ائعم اراتفنل عودصوراوسمزئازعأ ب عوفرم
 مهيوتإاضيا ير ءاوتستم نا كلدص روم يموخ ءانبلا
 للرأي اور قولا نون وتد اواومملا مجاز يخسر يهم
 هسا لا ءازبج رع موجب كا عزكم دعم ازا صم
 لويس ناعيا موصنسمز !درمهط بلا مكتمل عجار ميل ز م ربمك
 نوعا ملا ععودوم "موش مجطنلا هرموايذنارمهوزملا ضر كا
 وا ووسيبلاو ضم رن النوار درج مساج جوربح عمو ءاوتتئلربح

 ياوافلا هريرتن فر زى انعم مرح نال ءاصقل موفرم يو نطع هزحماولا

 هذ نرعم توا مل لالا لبحر :ئولمعم ؛يوسالهج هربح مالسملاو
 ىهانتاوحاد جحا وتين الون نبل بجولا مارق عماهزاوخا نيب انس
 يىانبللا :رقامملا بو اطال دوجول بزعل اي مريهدي لايبخل
 ل كرب مه وداد سمراع اعل عرمرم أ ما دل ةاوح اونحااو اهم عوار
 اطرزم ال يدجدرسوزم ور ال ملاواضم ماعز
 ءالدداعشلازمف داو كارد الغ نذل دز ل وعنم زعافوز إم
 رينا لاوج هرزح عمو ع و ءادتسلل بح ارسلك عوفوم” ميا زم ”داجج اولا
 فوز موت حالك مرقرم موي ايناناضم هةر كتر هر
 قار غرلا باجر ف وطعم "يمس "لج رج عمءاطث للا وام ثلا ثلا وهو
 ُتَ هس لحج او 01 ديف ا سل ومتقمو الا ءازج العاطل وزر عصا اهنا نه باع اظن ماطر سم ناام انس انعم عصي مدام هربا يتم وهو خخ مرنم تروح ب لوم داع لجل دوست ئطد ئعم مود



 زيمسا هل جهربخ حمداالبملاو م مبا[لارهو نوزحت اوتبس حش الع
 ل ايان ابر هربص ن امزلاو نجاح مكرلا نامزلل ثمل انا ايجي ملقوُسحم ب ىأ ١ : ٠6 2 سسيسا او رات 03 :
 يثوهو نردد د ادب ئااعز ىف عودرم )ص اد نا عتصر ول عم

 ياا رتمسلا ملهج ةربخ عم ادتسحاو نامل: كوه ىتموهريوذت
 نت وم نامز صو خشم عدل ب لوععم نابع ا بوصنمجسوح
 لست ماو عاطمل موك مّوقم لوععمولعافو لعق جرح ن١ امز هانحم

 منةازج از ع مونكي ضوهو نود هل وعقول ءافدرعف جحا طرثسلا

 امم ووسيتبلاز اضم كلة عصر مربع مع دمج شد لعدد

 نلالانم :باقنمم اهلاو ةاكياز رين تل ممل نال اكعىشمل جم ىهو
 ءادتبمربح لوعة عوفرم امم نطع ةرخواول اان اذلال'َنينهحل
 مفوطعم كوس ل هج هرج مم ءاوّسملاو امرصرسم اخلارهو فو ؤص

 ١ اليو زد وياي نزل د :

 ظ لعانورهد وكت ءا طيس اء عزع يبرم امم وخؤنم مباّرلا ليخواع

 ظ لك اهش :الح متاح مو رج لعاذو لغف كك هن لحن داع اظل هو ني

 ظ ءادتبسلاوءاونسوبح العوج يفرم ”ياهرنس ”ددج امد ءازرج واهلا
 ظ عوفرم باهوجييل) بلا نامت تنطر ورح :لا لهج هزيح عم
 ] لكةربح عمءاوتسملاو نئارس داس اوه وو اح ءادتسوبح غلرعة لحم

 ] ردو ظنا و جيرح ملا بطن اهرمرسم اذحلا د هجرع:فولعصم:ييسا

 ظ - جواومسسا عار بوصنص نثر اكب نلصمر وريملا عما لا وافغلا
 . دددح :دتيدابحل] ءزطا عوترمبفزعام عموم و داكن يسربج
 ظ ظ قتجبروصمم يباح لطي اناغم اح اقفلر كوكا نطل راك يهود
 ظ ,رما عش ود نابع اظفل دو نجي لع ذو لعذر د لضم للف سقم لع “

 ] ضنا ءزجزلالعاطفل م هز جكيفررسا هريدقت نوزتكملرعغمو زمفورجف

 ] !كوتبلا اضم :لاوعاز كبر ورج :ميطشن ل وئاعشلا ارجو ذبل رهو

 مج



 0 مئاشلا يدق قوذحل ءازتبضزبخ/ناع رح عوذرما نفط اتواملا
 _ميوصسٌق او نب اسد (شن ا لجوء ةفوطعم ريس لج ةربخ حمااوشمملاو
 لمف ئايء اقفل موج عاف وز عدزؤكاةرخؤم حفل يئن وععم طالع الع ردم
 ايزئلاءارجرتارعاظنل مد تحيفوهد نوؤدحلوعنمو |ءافو لعق لكما
 طجيناذاضم تار ارح هدب تلج زم” جاهلا ءازجو اهلا حشو
 ءاوسلاو اهيحزنم نبا هريوتنؤ وددت ادمن وبنت نهرب عذرم ًمبحو
 ةكيرمص وسال ناعا دير :راورامرعم كدا ”طمج رب م
 لعف ناو ءاظفلمو نجر ءافوزحد تي سة مطلي وذم اع
 هزل اجو طضلار حوف وهدذو ند لوح موزع نوزعف بهد١اطش

 موفرم ام ذا ورضي اؤاضم الع رد .ديط «د جاز يلا ١ جو
 ةربخ عم ءاعيمخاو ام ذارمداشلا ري وقتؤو ذك ادت ازا

 ىلع لح بوصسم امداوحخ رحنم اثيلا ”لوحرلع وزعم ..كييس "مج
 لضعف طش روسنا الع مدرج ل اذوز مكر دحوم لعنلا ميئلوعمم م١
 4 مط د جامل نجا اابزرم زق موني عاف
 2[ قطع هي 9مل: ماشلا ونار ضي اذان تازعتزحت
 ةنللزجير وم م نما دسم نا اظل عودوم نمثل ءادتسبم ايي عانل عوفرم
 ةنتاك نتءسرورجلا عمد الو دل ادا يدار بيكرل شع
 عمن مزيت نار عبوصنم اًيودراونسملانصر اهتئارع هزت بوصل
 ما ,يوسا ا جاربح حيوعيو داو تبل بح نا ءالخمل يدوم
 ناسا عجان يورتتسويفطل هادو عراطم زعق بص ةبصتم هدام ا(
 طابور ناعصر ورحل عم كاهل واظفل ابر ورصر بسلا جيجراع
 تال عرمريطمل عذم الع وصنم وسأل ير صو موعندل# داوع
 عوفرم مح" 0 ل مدا ساطعلر درج

 يلا



 سايعؤ جملا ضرمزرابربغتوح يبا داوود دامال فم ازا
 دبا ميسا اح ربح عمرو اوتبإنح العاطل عورصجرأ ءاجتسم

 سيب سبل سلال

 ءابرلاو دالابص تاع امل عرفرصلول اهلا جيرالبل اف اضم الع اظفلروركاهسا ظ

 اطمن عوؤرم شرع نجر الالا مسالا فاضم اعز ورز راجوبمد

 !ةبزعالاوم ببال نا دور يصمم

 مهئلوعمم نال عزحاموصنم رس نمئزطذ١ درمللا عقوم ممن
 3بتكر زيتا الع ست وهو ميشام ورى ملا لعل :توفو 0 ظ

 0 0كم طعمها مجا وح وجسر فاما

 نياشاو باشاو عليل انفاطم زنا ىاظفلر رك حلا تشد يف وععمرد لعاظمل
 0 عاج ؤ لعام حمؤ عماد هنحاوع ن طعس عم اعداولأ

 بنت لاو وحلا حم ةرمع ن تيكر ادا لادا ريدان اد "دال ميلاناضم اع ١

 دورها عمئاجلاو اظل موجب رعد سس نخهرحلا تركك راها نيم
 خش |مسلبل يرضربطج ل وعدم د الحك ز كح بوضنم بكري قثونم
 علمتم زعل يقكوحا هوي دهن تبكر سحاق ملاح دنع بوضمم
 تاع دجارو حير تدلع وسمو داو بيكر سوحا ول 2007
 يكرس ىلا يعدحال ري ريس ئارع ضفهبوصنم هز 2000000

 . الع اقليم وقر «طعوخ الازد ديل رشواللوأ وص يدارعت

 فولععم راع مل اددبحل يداونشل بكت مع شملت طع ننال
 ,تعاعس ةجادح شعم شلنم نيش لاو ع بوصسم اهرد شاول
 ندعم ددروملا مراح لإ نسضارد بصل اه يوبم يداؤخد بكل

 ( هود ادعامل ارض اع ب لومام ساراع ملا ابوصضسؤ وسما ثلا

 اهمال دوور ٠ يع :لجئزهلم
 متاع اطل بوصنم اكان د حرعملا مقوم عمال تي اتضالا“رؤلاقلا



 ةدملا حالو تداوم يهز ل عءافعر 2120101111111

 هاوتيسربح الع لجللا عينرم ينسحب نتعتمر عييملا عم كاملا و اطعم ايس ورعم
 ءاو تمر !عاظنمل عوورم ّكحاو هرمملا صن! عاطغلر اودسغ اظعل 11 25 اننمذد درج دم

 ارسل ١ عقوم عتئال ابرمال بزعالا نم ارد حال رئيسا ج ةرمح عم ءاوتسنل ورحم
 غش ونسي قاعتمر جوملا عمتادلو نيون مهر يذلا جر جود ردح

 "ساق قفل نص ءارع ظنلر دوا د! وم «داوتبضربح اعلا
 يلعن: امعم هسا لهب 1: وح حولا اتلاو لحوم راوتسم)ل ع عوفرم

 رارعس داحلاو اظل ايبرووزجج درو دجاج ورحاو كلا زوما 3 اج
 رجا و اب موهرم ١ حسب ندعم

 عم داؤتيسلل ورحم ءازبسم الع اظل ععوؤرصال وحلو ةدرغملا فصلا

 ظ 0 !داؤشملاوو ريح ع :وواطمم +رثوسا "ماجةريح

 ظ هادتشيحت رسولا نركز وتنب كتسودزم اانا مدرب
 ماج 0 ربح 00 يجيك دع يركب عوهرم نانا

 ظ فرم ز صن بزواج نلاوهد ةدزوملا ىف ”ليجراع ءنوطعم هرلوسا
 ٍِك 0 ا و اوتو مو ١
 "لج هرج عموضو اوضح مارع 45 3 عرفو: هللا هدامر اسعاد و

 دارمالالاعتس تلاع نا هر وراح طشلا»ا زج داع [تحلار وره ءكرمسلا
 الحسا «قلعسروب امس ىلا واظن ب بركن اندلا جوج ارياف
 0 يضر ءاعص لااع ضندرورجتو وبلال جر صرببلوخشم ظارع نخل
 لئانللو ليم دال ب وصصاع سا اثارجنم" ناك دوز نمور طارق
 داعب صخرم ]لل قوق 0 وهدي تاون .لصوهز صحوهذ ئورحت
 عمر ؤخار هرج ايؤؤلاةزر بلاريمصلاو نمصوهالا وباع ]ورعاة نذح
 :كب الا تا

 راودص



1111310112 
 ةدوج هربخ عموش ويا شارب يع ضزل ودرس غل وصوملل نص ارا مب يل

 انجالي دن ركرجيركج دلل مقوم مقال اهيا بزعالا نم اهرؤ هال نمسا
 قل زورا منوال اهلا نجح[ ريييلاؤاضسم
 الع طفل ةريمزوبتارإطيرصوبطبب لوعنعم رن بنون ضر +

 وف خش تسل ع اذ عراضم وصربعب نوع ) ف نوفنو سايقلا هطص

 لعن لعمر قرجلا عمال الطضلابمر ورك ١ لتاوجور مارل مكر ككل ثنا

 ه وحؤم 2 دس امو "شلت ومما وبس انو يملا عوورم

 ”/ فرحا اوتسم ارا ساري مني لبا ميتمنسا ماهج هربح عمرا قسملاو ظ

 5يابوصمي يرجي فرج نثعنمر هرج عمر يلاو ظفل اهبردر تشاو
 مهفوزاج ماك ب لومنملاور فل اهايدعر شال لاقياالو شان نملاحفاوع

 لعافاناوهو فاضل نسم ليل او ملا كا لوقذ اليا اضمن نم هلاح

 "لأنا واتس يزرع هريدقل ملوحفم راو يزجج هريوترب عمل

 يقاس امه كتي نا محا يدب كلوقل كيلا ضد نمالاح
 ىهتشلتلاّا انه كلذكو ومكلاوه مالاو خالا وه ناو يضخالوف نملاح

 َن ناوهورخا فروج ود -«رالاؤ املاح موتو ناحل ذل اوهل انما لاشمملا

 تاالملاو اضم ااعاطعلر دز ءالا شلل رنعص تى هج نكد نوكد

 وك ذ فو ذدكنتمتمر ورم عم كايلاو اطل ههرارج قمع دلع جّقحلا
 اعذوطعمناراعرو رم سل مستو لهتسل يبصر لوعدم 2 5و

 كيج غمر يريم عملو اطفل ايه قوت وح نح قحاب الان ول» هيابل

 : تلا شذا رض تاع رورصتوأ عشلذ نمل دب زن العجم اروصنم | ينسوا

 انفلار يروج ه0 هعيش الجبل بسب.

 دب حريعربع بلوععم ثارع ىلا بوصلمم د اطيق ورجل عمر



 نع زر وصس ن1 جل ىلاعسر هر عمان !نانرنل اهم ورحت الع كجفرحيلا
 يوسع همر ءذوضام] فارع دوك زد جيوش وضعا

 .. عاوتال يورط, لومذس العقارات يأن هلا جا
 كيس قئسر ورا عمد اللد د اوورجزراب ريت نجر مع
 ريك لوعدم آلا ) عاطل بوضمم ميس عسب لوععم بارع ل بوصمم

 مي )عام عم ووضداو عبس! يللاط انعم الع ريد دنخةر درج لال مسا
 عيساع هذول هذولطم ارااع بوصسم ين ولوئلالوقم العال بوصم 1

 - عوفرتسكو يباب طمالاطمزرص 13
 الدنس ودا خنرب لسد يكاملاؤاضم نال الجخ دكا رار لامع

 سعف او شع وحال نيف ثاوع بوصنم ٌدلجر دعبل ملاح غائع لا

 اريل جرحا كين - يةنال تع لج هلجر نع وح ع3 وطعم روصمم

 ءايشاربح لا عزملا عوفر ص احوارإجو نو: ىر وريلا عمراهخو اظفل
 تشاو زدا قوم عنتال يال بزعالاوب ابلزدتال يمس لج رح عموشو
 تيك ءاوتبمم لا: ىاطنعل عوورم بيمرتو وم ايملل فص الع اظن جرت

 م سس
 نمل حتا قلك بوضصررعوح ١كم ناعم زن ال حاط عل رجب ١

 ىلع ؤوطصمّل طع ناو ص د حال زي اع بوضصتماوم اؤتسللا
 12 برجس املا تابشاب دزسممل الع بوصمم رار ١ ةزدو الحا

 ىدحال نص: رارعة لح بر صنم هتسم نكىسمر و مر وربما عمن الو طم
 نلؤب تنال ىلزمومادتب ملا نم احن وكت: نارمهكو قدعاناو شلع
 دؤو حلاو ارح اص نال :نو دازملا] اوحالا نص ن وكي ءادتسالا نم "الح ناك
 ةرزعا أ او ةرشكىوحاوهو يب اش تاز حلا نمهلاحز كنك ماؤتمبالا
 قايلاوءادترمللا ريكس موب لقالان ىلا نال :لحا تما اوحالانم نا

 يول لحاوتس بسلا تاكد قب تلازاخلا: ”كيبب) ىيبم:ضلغلا

 اما



 ةهنسم نقاب عمالابل ناعم ناك ءاوتسملانمأل احح تن اكاذا اما

 5 7 مع مدس احتساكراو

 19/زسابتلا بح هرجع تإ شال يل اوانصم لاء اظعل ورسم

 مي د ندعتمرورملا عم لاهماوالطفلاب#
 رص مسا ءاجمربح هدب انتشال موف وقرم
 تارعاظنلر هرج وهتسملا درعملا عموم متالابكال ابرال ب اعالا نم

 رقصت تاوهو فزتساءاف حامل شمله سيشل

 1و زصوداراعذ وطعم رع ف اب وضس و داده ممر

 لع برصنم كو تس هعبراو جو شع ناش زست قاوع
 /ةفخلا نسج بع يرال يزن ةلجر شعت تلات فولعمم لافت
 > دغاوهو فوز نكسر ورحلا حشلاديإ ايرورعك نس شع

 مثل اس عموهو د > عال حيو صربغ ب ونعم مالح ماوع ل ابوصنم

 ظ خيبت اع ب وصلم ]جر باعالا نم ايل بدم الكي اذا ملامح

 ظ يابطوافنلا مدل تا رجول تاتي طوع

 عطلشل مص العلام روس قولك . نكعلمر رمل

 ئالعاظملر وص كتل انك ذاك ره شم دازع جراو ع

 روج عما هلواظنل ابر وز كلا نجي رجل تاثالإ بل اذاطم

 لع تش هلل ير صر يطيل وععم دبوكل عمل ابوصنم ناباب قلتم
 ظ سس هنا شاب قتعتم عم تايللو اظذلا بمرور ّكدلَحرحؤرح :

 يسابشلا تش لل حيوصوبطرب ل وعننم زارا نمل
 ا : ' ال عاظفلر ورب

 مينا مايتم نصراع نار ور وبها تاليا :

 ."تالع 2و ةكءارما فورعملا,اوتسملا نمل احا رحم بوستسم

 جرصسم ةارماثسوئ لي زعْو وطعم ْمدإ رغب وص لع خل ه5 حيراو تع شات



 ع غسل عز رطغم ال لع بوصتم كس عيراو ع غش نب الع الغ
 المل ابر درج جبرتع لج دك زع عنرال نيالا هب روصرم" ١ ةءارما
 جير صرب ب لو هدم كال علا ب وصلس يولع قتاحتمر كرجل عم كاخلو
 قئصتمر ورا عمر الإو اظنل نلارمر ورب ف ذح جيب ا
 كاضم مدا ءاطفلر درع تلاع ميرال, اعصار ع ولا ب وصنع تس
 نزين لوتسز قربا عمزاالاو !واظنل ابهر توما زج كح نذخببلا
 . فلام درر يطوجذ رع و طع ير صر وهدم ازعل بدعم
 ريلاؤاضم ماراعاظفلا هرمنا >4 قتعتسر وروما عمز اللف

 م تاق اواو زيصو س ادن فصال ءاطنيلر هوعر ورشا ظ
 الجر انتم د 'فاضن ع العا ظنلر درع "مو وتبم رع اعذل عوفرم
 خطو رؤس ١ نفوز قكعتسر ورجل عمدا هلا ولأ بر دربك وذ هاوج

 رخآ جو يفوت ثلشل للص موكل ار درر درجملا عمايل ن وك
 روب ةازع وجا روصنمزيتمل ان ثصتمر هرج عمرإلل نوكتذارعو
 لع اننل موورَم 12 ابحت الع اظنل ميوورمرطومدس 'رئملل جيرص
 نبال باعلان م ايلؤدم العمل لج رح عموشل و ارتب ارح حج ربحا
 و نوح ف هش وحل درعملا مقوم منثال

 لاجر شلت ريوكت ؤوذدح ةربخو ءادابس امال هر اجر "ثلث ئإ ؟حريوتت
 هزل ةرد ةرؤرج ”ثيسالاو ركلعنلا لجو لاجرؤشلث ىدنعو اىدنع
 رار لادا «هاوشلا رداضاربد نزعل ايزوجيو وكابلااواضم ذا
 وااظذل يب درج ؟نس دجؤرخإلا ثلا انها ؤاضم اهنوكل اظل
 2 دوال جرصوعب ل وعم ,نااعؤ ل انوصنم درست قلتم
 9م زخلار هريعىدادغ بيكر عر ءائ بم طا اقفل عونرم
 7 رمورهم هاوس احا اقفل عورمبوصسم ل

 لع



 "الكزص | رس سرع <72 ٠

 قلو يي فوطمم راما يجرح عمو تبرد جت اراع
 لوريل عمات اخو اظفل امد درع رمش نيعسو عش لحال اصلا
 "تمرح اوف مسرع وطعم وعر رع يحشد 2007
 ا در ىواس هربت نور هربحد © هربخودادنيجر عر ري

 طكفولطعم كدا بيكا طك نوغدا الرتثداو شع وحالز يش زارع

 : تم طع الفرج ع كوع اظدلما تي لسيما

 يعامل ةرورج ربا م ءادشم نارغ اظذد عرفرم يتسم قطع رحوارلا
 و الا همشنو رك امرع نوطعمر ور نلاو زيتمدلل اهبل افاضم ابك
 فر !يريمض رهو قلاؤعنطع ائاذع اظنعلر خص امرت نامع وح
 كي ارعجو نلاودم من امىلاعجار جبيمتِملاناضم# العرعر وم
 ندا هن رايريمطرابلاو فلاو ديت سن وطعم كاع لطنلا

 , كاهتسامدعل امرعجإود مل اعاو لالا عجار عيجليبلاف اضم او
 ملاهب هربخ عمورهو داون )مخزن ءااططل عوفرص ضو نك اهل:

 ىهو +مرتملا هايم نولعمم اال دلما نم بلرعال مسا

 ا هرج يامل نيام ناك أٌغاو وطاح شما زتيمك
 هزي جلا ز وصخ مز كان اوربجي مدرب الطفل هرفمريملا
 ءانتيملاراع (ظول عوهرم ٍرُباموح عمجلا نم قلحاربوكعم «.جضرعلا

 ظ | ةقئن يا او اخ اعواوبب
 ظ نظرات ملعنل بر وهم نعلم ا بوصل لجن كام أح
 ظ تماااعودلا ةرورب ”يلعفلاو تسال :اجلاو لجيل ام نبع

 املا نككمل دال امفس ١ نحا وهو لخأ حو رجب الزوج 0 ١

 ايان عوفرم يم انبمو”باجيلائاطم م متاوع اعل مرح ,هلمجلارح

 ةتاملتو نبل بيلا ذ اضم كاع اظنلر رست كج عامل 5



 ماذامئاط قنا هرج 0ك 3
 لتعم قاطع افنل عوورمملأو ياللا ناضم ال ءاطملر هر زجر ثملذلا

 طكافرامسم دلع ضنل عوفر هلو ريل اف اضمرع افنير رجب جر: حاولت ىلع

 تنازع اري دذت عوووم ملاو فلال يل اءاضم مدع اظنل ريك ل جر ياملت
 نفل عضرم دلو نلال ملاذ انما ءاظفل رج ناري شوطعم
 تنال الميلان ضم زئالعاضنإر درجت جر نل ارعالوطمم متاع
 ءادلسملابخ اعل حلا عوفر مك روت العاري ةئن عيوفرم تلا وطعاولا
 اليو: بازءذاوطم ”ةفوطعم يال باو بزونالا نم اهل يي الل يمس مل يج هربخ عموشو
 نيف حافر مايدتس الا فس ل الا دبجوهو باول نم ابل وح
 لؤمئارعزجلاببوصممزهتسمكو رت ىبقدعتسر ورجلا عم تالا وابن درك
 مدس اكرهريانذ كا ”دص دار ع عودر ميد ءعاموهوو) جرصربغ +
 بم طئارع اظذل مرض سدد ادت اعقل عوف كونج ايزمتسملل
 منازل" ار هرج وس لج هرج عموم ودام /خئارع اقفل عرفرم هلام
 كالا هذيك بستن قو ل لببلاذاضم العزل درك يكل اووحإبل ان اضم
 دانا طغس فو نيوشلان خمسه مس الا انهما اهنوكل ابهر دعم نسوشلا

 كلام ير د نيش عز حملاوماهذتسالا خده عم اهتمت ماببسل
 © فيلشلاو نوككسل اءانبلا ةؤصالان ال وكسلاوا عنب اوننوملدما
 الشم مج و دادتس للبحر ع ايون عوفرم 254م ونبض آل ءاظفل عوفرم
 تريارماوي تت نراك ىناذل! :ابجاع ةفوطعم «ٍياوسا لج
 ودرع هلزيبع شان افنل ب وصلب مسا ةلجر ءاذتبم

 1 وول ئاضم بارع للاب هرج ب يمنا ل جهربح حموهو متيم يح
 ' ديه عمل تاسوكاو هيلا نكمل وبكر لكك 0
 يمقن تا لوع رة د عم عضو ناكل كرب ١ حئتسكأ ناكل ناكلا



 0 و وع دج 59

 هب

 بهي روفرمو رنا حرعزي كفار دك كلت ماو كل 3

 نيشلاد تتلغ تا اال اهزيئعسصنت كاورْسملا ظازع بوضضس ]جو

 35 وص اذك د دحبم دار افشل عفت بواودفافاضالانعتستتماف

 ا تنال ربح عموش و ءاؤتيطا خس الع ١

 ها ذو ينل ناك تبر روف كلاود وهنا ع نس

 رعودملا لا يدر دنع وحلا يلاثملاحلار اجؤابها حده قلوفة علا

 وعم اهقز دحوم ء بص تن! عاملا ع عوفر 0ك اًمدفمدادتسملا اربح
 بادر نوكي دشن هج تع مووجد »
 رنا حل عيؤوم ن وكي ىف ةئاسد ا بشملث :لزنم ايندكابما اوكتشطاض
 الع طرق > ىدذ هرد ايكو دنضلوح خاب وتم
 7 صنم كك فقم دوت حرا عرالا عرذومرل هم ادتبم
 . اًنههفعة ضلت موس سات عودت نمر احتازع دل

 جار فص# الماقنل و تس اثلاداؤ تركك اان ذل عوذرم عونلا
 قس نوما حمال (مر هر ككد ادع بيكر هيس يت
 زل يعاظخل بوصتم ولما ادثبدلا نضال احتل اع والا بوضسم هديئاك

 ءاهج وربح حموهو اليس اخ اهئ ااعاظفل ةكوذرم تاك :

 ىل ائدعتنوهو لوحتملال بم عرام لع ومش نإ نبا هسا

 دلك اجا معن مافم قو رتس ص ممر نال لوصفمو نيلوشعنلا
هجرتشل 0 لوعنمائ ءاقفل بوصنم ءامسأل افا هاهنا

 ماد عم ع

 ما هدرج لالا تاطك دنس وسلا عرس رياض حلبي

 ذدابريمص تي ايرلاو ءادنبم عن[ ءاظنل عوورم صخب ءائسال يل ايفان
 ءافور نمل علب ع اياكاملا عجار ضعجبإيل اف اضم يع ار زل

 رمتلعك زامججلع اذ عمزمذل او هادككأر ابعابومحبل جار يفوت سوفا

 يت



 الايعزما نوفوم رسما دج رخ عيوضولابزخ موقد يطوف
 ,مارعاففل (وهرم صحن صعب قطف حو كولا (صجنو تايلكك مصرع ةئص
 تايككألا مجار ضحي لاو نعم لار هرجع زري يعني والتبم
 ظ .تاقكار اتعاب ضمعبالا عجل فوت سيو عاف عياض بو
 زل جوملا اج ربح عيومو اتمني ار عسل عوهر يارا م

 زرابي تاتو رهو جوتن ايلا احااوطحم ا
 تبيح لاس اظنل عوفر" سل 6111 عجار داوتبص ل العار :عوفرم

 عحسفلبل ا ماا روج تانك "كارب تمسا دوج هربخ حموشم ْ

 نالجتز ز بريم يلو نجؤزحوم اهرمدا>تم نالع اشف عوؤوم بص اكنلاو
 متارعاظفل عودرم سعال حجار ننام نئعتمر وربما حمر لو ارمقدحلا
 لاوفالا ههتلازلم مساجنور ٌتسلاؤيضم للم جورج تاك ءاوتبل ربح
 نا تي سلمنا هر ارا وق نو ذك انسب يسم ادتسل يفرم

 لحعلا نيرو مسير صمل نب اًئاورمالا حفوص_عوقول دبور كسب اماو

 ىولابللئم عيئلاو هيل هي ْشيال صلو سد سمزصال 3 الد
 ريت لإ نامل امس ئم مسا يورو مدل !ءاظفإ بن وكوال ىيكاتلا
 ض مبلوعنم طنايا ظد ل بوسس خبز ئجاوراتتساب يب وسم لعاو
 - عهؤياؤ تيم إنو مقالا" دبص تل !!اهذال اماما "نم مسا!اقدودبورل
 ميك اباظذل بوست مسابز و ,ريتحلا وسم هس ف زؤسم

 اسم عدومو ديور وهو عيمامس ىظنازماع ضفضلاجيز بيض ةمزماعلا
 ظ ”دهكورخلا كني وجينيلا ناضم »بول ةر درج تلف لمجمع
 يتعب .ناللوقن 97 لد نغم سمها لقال رج ن وكيت ناوهو مامن ١
 للا نوكي ن اوه نيامنلا اجلا يدر كش ياعخلا عادا
 يا يرجي ىرجاّّاو ف ظبس هس قف

 وه



 عالي دبور «ةالزعطب رسل [ا/ك مرو الا «نلاب هكيذاوم

 للا وزد نال اهملع يعمل اولا خف الاء ايسالا ائاسازكم بز ليسا ظ

 ديا راربشت نا ئحلار هرج .عبلعخ ماجي ءافو زهق يصإ شن عيا ٠

 لوح لي دبص الا وف الامس نمزبن انلائعدديوز وذو عنطعملبو ([

 ج2 ييجلير انساب لاوتساا افون نانا ام !نص مسا

 1خا وربم - كلحف ”مامجرؤ] عام حيوضو ابل بل وعفم باب امل بوصنم

 5 :ٌيامف ليا ءافو مذ هْعَد بسنت لح ىاوجبلبلاو اضم اع

 انام ريالا كلا إبق وقالت« فطع كنودو مس رسشن ين

 اهوتسم لإ امقالاهوساؤممسا كي كيو ذو كنود: بص نلازاومالا

 ودل بلوعئمزاءاظنل بوصسمساكبز جاور اننسإبيهرتسملع

 فحئاوخلبلاو صم البزار ورم تلعف اج فز عام <«ام عموهد

 كيلو كنها يسن العزل درج تع دج ءاذو فك« حجري
 كليلع:ْمبص اننا اىفالاراوسانم ٠ زازا عيا تاو مار نانو

 1 اس تالا دفالااساؤم ميا يعوح

 اكدر يام هاف مام عموم كتلءاوعنم اب فنل بوصسربل

 اراجع اذوزعف رك يسفل فحواونحابلاو ضاع -.“
 مبسم اللا :ىلككاو اوىاهزيننبلوفرعتطعاهو كيلعا يسن الع 222

 5 النسيم ءامسالا نمسا اهوملاه دبصائئاا الا
 5 حيويا بلومدم ب ااطفل يونس هي يجاولا اننسالاب منورتسم

 0 لال خفاو ذحئاوضلبلاو فاشم مئالع جحر عرجب تلف هجين عا

هؤيسنا العقلا ردم شبعف لجو ع فو مف هدب ظ ظ
 سؤ مت ا

يرتحرمالإئ يعم زينل لاعفطاداعسانمزسداشلاو ىل اهرايقرع 4
 ل

 ميول يحبو سون بمال ديس



 55 مغنا لرجل علان نكمل عك لالا
 بوس مننا زب تنساب يتسم دافور مال اع م ل

 مار عولاردرجم كيف لجيش جام عم مومو لربح يل وععم ماب
 يت انناوو مازن «اذؤ زغق بيار يشف نحو وح لاؤاضم
 اراجع متر اتي عبود يول وتنم راف بوك
 دججاحوم اين /اذنبس ئاوغ اذن عوذرم ٌسعلارلاو مير بتضن اع
 د داوي(! تسر ديلا عملو رز هيروين زإ ريش يراد

 تال ءوابمل بخ اي عاظفلاعوفرم :ثلاجملا ىلا مجاري ورا زمزا حالا ع
 راوي قالوا عارم تايه ثلطيلاو ضم ناز عال رار
 ينمو زعبل ساو عشب نمل>ب مئافا تاييهانوا ةريرقل نوزحا
 مسا تاي وخخثاوخا نك ىناملاوهو بلل قاوم معوق
 تاير ءاعاقنل عينرم بز ىطامائعم رضا اهل امس
 ريزقلافرجواوخيبلاز اضم لوح خن) هر ميا جيبو عام موعد
 زتلمد عاجل ءاف عمرو اوان الع اذن عرس جم ازعف حب
 سنك ىاثابوهزع نطعْناتشو تايلر بست لارع عر
 قلت هشلاحا ابشر ميل لآ تابيبق" رش دذلان نراك غل قالا

 عظم وبر لاىفالاءاعسا نم مسن انشوخ فال اه الا ناعم يع
 الخ قوطعم ملازم نطح ةرحااولانرعو ن اي جبت عوج

 را وم سا

 فروع هرجع سيعقد جيف] ع ٠ عام عيوفد يف وف ويزداد
 رشا مشل ثلا :ياكلا فاو طيز قاسم ن ليي ماع

 اونا سا هسوحخ ناس شن الانا: شاور

 ناىنالا ظ



 «لاعسا ناسا سول طس ةهشمل ذأ من انش حمانا زال
 كج يوك ل جيفز مام عموم ناحل ذا درك كلز عسودعم

 اعاتذل عودرم ليز ضامز عد عرس هذ هج خبال اواضمإل رغما

 ناو سيشل اع عولار ورم لعل علهجيؤع ام عمزعمملاو معافا
 اظفل ننرم عونلا عوف (عورشع ةيشسلث مرش هنا عونلا
 لعن شلت ىجورحم ولا مفصوءالظذل عدرمر يهل اءاثبم طالع
 بوصنم نيكي قلع مر ورهملا عم ناذلو يمر دو ىدادهد بكرت

 هقالثع شاة الع بوضس البلا نمر احب لع حملا
نبا عما لجو هربح عمورشؤ ا ننس إبخلت ( عاطل عوفرم

 مالا جما ه

 هلال عراضمل صف عئارت لوسوم مسلس اىهاملا فص مار عاظذل موئرم
 عراب لوععم اا ءاظفل بوصنسم مسالا لوصوملاوا عجاج د رسم

 امد عدص عموهو لوسولا لس :كاف جاجيف عام عيوقت
 ]/” نفط كحوارل بستم لاهف لذ :فصوتحب رفصإلا زوما فرم

 ول. يع نفل بوصل اعذ الاول عجور يزن سسياعذو عر ضمر

 0 وج وتصب 7
 يدا عن بيبكرت شيع *رثملس ءالابم مني عر نجلا عوقب وه + تيا وننبا واو

 00 وعلب هيعمل
 الافرح نرحل كب نسب اواول او _ذمع شدا ري رئارع نذل بوصف

 نينايبفلال عل وح دلير ليصل وعز سفاك سو لهنل بريح ذو
 حلل املعف تسع دبر مافاماو ئلندبن تاهو

 اظنل بدسم ملل شع شلل جار دما اق يفر سلاربمقلاو
 لامشةلل :ليص لال :بوصنم ةكصف نا اتبيقسان ال وعذب ثايراع

 مسا

 ةدادربمد,يلاول فلاب ميّبشملا جزمه او نجؤرجولل اي



 عرض زيف يعاد ءانمم اذ مساطاوع زار وس دال
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 سعب ٠١ سل سعي --

 /ةجز ايزي هدماملاو كجفرحماللاو جنا وس ىو موون بلان طم آلا
 2 ارش اداب يداعب م عتايلاو ناكل هج مجالا نع
 هرج اتا وتبملاو موش هرحماوابم زارع كيوت هن سون راضف زي ةاوجمل

 اوبن رابين لوكا ءاففن رم كح تحج رك باج اونا
 اذتن مدرع حم جن جيلا وعم ناعمملا مجزر وخال يلا ضم
 نوكنلانككفداوت مديح الاعور عيدرم نكي اكج قلت مزيجا عم اجلا

 مار 402 لودك حلبا ضموم الدرج جزجسشالا ةدكازلا كارول
 عوفرم مسار او فليم بم ينبم مصتف نال اوذانهر هد أكف (ميكح الع

 اقذل بوبغس (عيَحن اكربخكاراعاظفنل بومنم يعن اكمس |[ عاطفل

 وشل الوشم لاا علاحل ا بوصنم هربخو هسا عموهو ن كربخ جي ربح للك
 هارد وص نمو جور الصم دسم ا عازيوذت ودوم نلاو

 7 ربخ عموم ونمو ئرملا عوفرم ني كج نحمر جلا عمناجا
 (/1 لولا رمةذتملا جابجبع فولسحم (هئال يزعل نم الالم ال :ثمسلا

 ىلا اضم ل عزلار درج تحتج لس الازسحم ىوح يه و بازل نب
 دأ:يلهغنلا ةروصر,ماذسم مما نوكمل .ظذل انهت ١ و

 قطعت عارم و دلار در تبتداني دحر م نوطعم ا ءزدلأل 3

 قيوم دم مان ناكئاوهوشد مفرتسممساو عر شمل عفن وك نوكو حد ىلع

 نا ناكوهو ميزت ملءاذ عراضم حف جايك سيقان دلو نركرجخ الع
 قدماي عول بوسام امدح قلاعنسر عملا عم ب ىلاو النذل

 لاك رضا فال عاني ديرو وسا مينو

 قيل اهنا نزع انه ناك وذل ذاع وحر 2 ند

 مساس زبممادذ ىاوج3 ناكل عاف يان اف. ةالعالطفل ميفرمو دو هك

 رصنلاكاحو لالا انها هولدن وكيف شحات



 اور سعد لامىدإب ترسو ,ايلإب حيل: كاجو لام 3 كبار ونه لالا»
 ليقم غارعإ لاب روصنم يرد يجي ليام عمداكقدلابلاذ ضم ةزعانل
 حجو ز عاف ا لعازضل عيورمو 53 مانا هناؤم ل هد جلسه نجوالوفلا
 1 يسن .ددضزلجزرمام عمز مهاد ان نسمع درك ة سك
 تو نجر (يك جحد بسلا نر عاظنل عيفرم ككل ناكر طاع
 سعوا ومو همااحبح امور
  تياددجد اذ وجمع قالاوزاجاع نومعم ريمسا لج هرج هرم
 .ناطقاوأ نيزك نم اكو هك نوهكى حبيل ئاضم ثار عاطمتر درج لاتنالا
 جسر ميل الل مجا/وه وهو يرسم مساو صان نر ىف نير ناك
 قوخابرصنم كي اكب نكح وريما عم نايلون اهمدورجب اذ ك١ نجح
 موفر نلمح نوع ابوصنس ةياعف دج رخو مد اومن كوناكري نايع
 روكا اهل سؤقنعأ يوكل مراسل كسا كينج ادلع
 نوري عب داوم ارح انش عوفرم عبارل و برو يزكلانص زاك يشغ وعد
 كال د كيلا عودرم نب كك قكوتمر هرج عم كابو اريد :ايبرورجب عمو ثج
 جيزة صق كاالامع! نيه ؤاكوتئدحزيلاو امرنا ارب ةفنر وجت ومادلا اتالاومج هد ن:اجؤع زوطنس مل يذ موعد تاج
 انيلنجب نوال لاذيال ل اكوبح الع اظفا برص نط اكس اوف عورم
 كالا يطا ارد 5 كل نوف كال نصل اكىنم اان مز ىف مفدرفكل مال. نب
 متمرس نييرغؤ كال نم !درذكلالل نامجالا سل تنسائالر خال
 ا ظ اقتنالا ولان ذل نك لولد ناكن طقوم اهانامّرلا هيلا
 ةزافيمؤمم موو نو >تن هريجبالثيسزم!رءاظحل عودر رس كاووما الع
 ا مبني د اوبجاومنولفجم يمس لهب رح حمراوابسللد
 ءايابلل نواح العوض اموصسوقردشم مذ انصر ب صص اهبل لعاطمل عوقرم

 . هزيرول



 صر باز ناكر كي نيكاهت + نكت اهنوكلاح وكلت وس اجو ارزق
 قبولا 3 سل نعل اقل احلا مزلزل هطعاكذ لطنبك
 ايفو نيزك ءافنالا اًرعم :كرلل يسد مايفنساالا ةزمه نمضي

 لو نوصومؤمو انما جار كااوهو يزن لءاذ عر اضم نااكتو /
 ناكيكال: اعد راجل يام حم ناكو نمللا مجار بارت سو طاع اول عف
 قضم يعاب بوصنس ييسلو عم لرسول و لوصوملل علص يسوؤول بلعالا
 ويم نئاكم نك نمر ورجلا حمر ل اذفل اهبر رجب هرج بلل جحا ب
 خيهاوصول الادب ئااغيبومنم يبصر كك يرضري بز رعنم ممول
 اثم مل اود ف رزسوهوزعانلا كيما أؤ وم امل اويفزومشملا "مسيل
 هناز (65 حاحا ؤسفنصتا مؤ عطدال نلوم عاالالك#
 جانجيوروكذم نم بوك احزئاو بث ازن اون رق او دولا زج مودال

 هربا ظنبملارب دهن ناب نكي الامل" لَّشلا نمر صون ةباكريوقلملا
 ذكى حيدر لوم هم ماكئيككربدت ناكعل عضوه درالا:ةفك عملا
 ن إب قلل دارموناعم » سجن 41 از فيو فسح اري نعزتكتينا
 كا عونرمراصقام اثم نمل اتوب اطر ن ياللا عم نيدو بلاعم
 ةجمحا دج ورخ حمير بما وراص 3 اذا اووري دق نوح المح
 الففل عيفرتببز 'مصق كلا اهنا" سلف كركسوخز ال. جين ةفوطعم
 :لهورزو سا عموهور اصربح ردي اخ فل بوصنم اربم ار اصمسا الع
 رامات هوا ىف نمي اقنالآ»انصموضبلاف طم رتارع] ل در .ديلو

 عقر حصاوم اوعئاخإر اصوتومتل | انتعاماماو دف ويز راصوخل ققداؤبخلا

 هربخ ماتبلاو يسال لاو رولفو ةحا فوم ١

 عام رسم اصايل 4 مح ميصما»َ اج



 ظ اعز فن كئىستوولا ناصم الع «تارورجم تلو هج قاع
 ., مقوطعم يملا د جوججم اوتبملوىسم اعبارلاووريقتذو خم هت بمربح
 انفلهفرم اذ 32 دمصقالإل مذ نمر كى سم او بص نبل ال او«ممجيع

 + مئاوه هج رف| عام عمو سار خئاوع اظئلبوصلس اماؤوس امسارتا
 هريوقت نوزح ادت قار دلل عودرم فخ رض اووخببلاز ضمانا ءئملا

 دونما عازل اند ههزع ةوذوطحم ريما ماج رجخ عمر وسل و قه! وسم ل
 بروضنم بز نا مازن عال يدوم عب صنفان ل: مز ع يضأ
 الضم اؤع ارو ةيلعف :دمجبؤإ عام عموم او يضاربجيع نزل
 صال تافدا جرو ضم رزقا اهوحا نايفس ليزا ةلشلاو' جه ناهعا نا اعا وحمل

 دن ماو يعراصو ينط مصارعر صوعمن وكدا ايما 0

 ليغ ةلاوغم ريف جودوبشان نوكي نأ اتلاذو ثعص ةذهرم سبقل
 اوشا حا نك ,9 حابصلا عضو لخالد دك حمص تغ تاوالا ذه

 يو يعم داّيساو هريوق فوز روب سرحالا الع عوفر او

 انلالاعفاإ نمزعك طوخ وما م .ماذلإو لهلع وطعم يمس :لهج ربح

 اك عما هوز ظربح ّتايعبرصس تافطظ مساع نقنل عوفومويز مصق
 !عيفتاتإمدوخببلاذاضمإلا ايه[ ادور :يلعق لهن رخو مسا

 7 16-:اهجرخ جم ,اوتبلاو تإدعب كلو دربدتش فو جك راسم  خازَع

 اياقفل زم بز صفا كاهن موش ادوحب | سداسلاوباتلع ٠

 مناهج رخو مسا عيومو تاير كال اقل بومنمسورعتاب مما ظ
 نين اس تان ولظ نك عاوبلاواضم ٌمالع جار ورحت .تاعق : ظ

 لع لوفكر اص نعم ي قلاو للاب هايج نو زعم نازفاىدحا 1
 دون مش تناك عشنا هز ودام دوست ناكاقوسم ْ ْ



 نو 5 نر ارا“

 ظ 559 'عوفؤما] اذا[ بووسسم نينالازامي طي ةيزازام
 اجي ةؤوطعم تل م يور ظ

 مم بلعاظفل عوفرم جير صف انل اعف نمزعن لراس وحخ ناب عباس
 تلج هريجورمسا الا رار
 .دسيخت ل عولا عوفرم حر انووخابلازاطم الع وضزور درع يلمح

 هناوامرعم بتل سا دج هو حمام ع ناوي ,دقنؤودم
 انذار ورمز دصقا انلال اهدانمزمن حا رب مودل ازام نم انلاو بجرم

 ديتامف لح عام عمجر دامه رخط مقتل يصمم رع

 0 إلا انعم العروج
 هدجي ع ذوطعحم يعسا ماج ةربخ عمد هنبللو يق امرشا لاو هربرت

 اعاضنل عووزكبر دصت نال اهنا نعل عا ف امو جرب ب
 : رخو مسا عموهو ىذف امري تال اظنل بوصنم انعدام مسالا
 متايعؤلا عوفرتتلذنا هنن  امووخيرلاذاشم متاع ىلار ورح لسن اج
 ' ل :هربجم « ءارتبملاو كفلااصشع ىداهلو هربرفت فوزى ءارابسرمب

 اتا مفانمز اقلها موجب قوام شا طلاو نجيم قوطعم مما
 ظ كذناايربخا ال ءاففل بوضنم عاف كلنا اما مهم وتااعاطنفلا عزفرميز

 ماعاووخإيلاو ضم نعى ملرورج :ياعف ءاجتي | حام عمدلفن ١امو
 كيءائل العدل ,لقتسال اظن امزلارظغنس عجبر الا اههالاو حما
 لوخيوؤّتل امهالآ ذه نيكابايعالا مافن ملزم هور امز
 (ؤم ماد ام مبصفاان الل نوكيال لاعهالا اباحي ا ديجب رمتلآ ذخا ذانوح

 يحعم ءارتبلاو اداهذعح ف كلاووريدفن نودع ءادتسمربح طالع جلا

 ُي زرصم ام وخ كفلا اهنعو د ادلو :لجرع ةفوططعم ب مسا ماج

 |مالاعربجبوبفب ةدم لت تشوش ل كذلان كيف تيقونلا اه اىانعم



 ”9 ناهز ماابي ونلاكج حبر : مركز اهم ,.لكلاربوتن ز نوكيف
 ماد مسالا ءاظفل عوفرم جدر جير نلازعنا مل 2 جبر سورجتٌّلم

 . اقل صنم امرك مادمس نار اظفل عوطرم جز ةصقانل اعف "نمزسف
 ميلاؤ ضماكإ زاد وص رسما +جييف عام عم مادو جار افع
 هبل مشعر انلاووريوقت نو جدت هوس طار متل عوفزموجاووضل

 ليومنا اد اهضعؤر لاو اهلج ةفولطصم ريما لجل ةزبجعم
 سرحت عاخ صنم كر سيل سا رنااع ظن عوفر ميز زصق انا
 طا نكاو | ورخجص ير وذ "لج زبخورمدا مرسلا
 ينم عر ضيوف ويتبو لوموم امو وللا اون.“
 0 2 نمت( مدوصوماىلا عجار عاف اقيم يشونتسمإَّملاو
 لبو صنم دوصنب قكستير رجلا مزال دكت اجور ايري
 عئفرضب وكل يطع: مشل ىلا عجار نّوصتممل جيرصربع بز و عضم مايع

 معلو لوصوبلل ملص هال بزعالائم المل اعف دجيفا عام
 اوه المدن عنوطسم ٌدارعوحلا عوفرم تلص عم
 اظل عونرم « نا وزرطع شمت شع ىداهل ولا دا

 نم عولبلل نعص ناي عؤملا عوفرم د الخ بيكر زكيد اهلا ائنبم خارع
 دوجلا ميتال يؤول دربصيفبهودادعت بيق رتص ذل نجؤوح
 ٌمالءاظنل بوصمم ةينوهبداط بتاع بكيس ااا وبت

 مما, زلج هربخ. عموشو ابل دلذ مراه اظفل عودرم) ل
 اءذو عباضم مقرن اعف يلاو م اعل ئاروركت برراقملا مشاكلنا

 وبجد ار 4قدحلا موهرم جلل هه دل اىفال اهلا عجار ىهرش و ميفزتسم
 لخخ عيدروس عاج هربخ جافا هتبلاو رهوهو نورا ءاؤلسم
 يمنماّوحاو مفرتإ يرو عفم ذاع اقفل يرصنم يسأل اعنمللكرضص اهئازع

 نع



 ءاطتبم مئات عوفرم وه جمباونباواول وهو مما عع اا عاظنل
 لاعبات ديما اج نِخ عموهو ءادنبح خب الع ةعفرم معبرا ٠

 درا وتسحب علا عوفر يسع جبرا يلا اضمرت ال ةرورجح
 لعوب وصنموا موؤرموح عجدرا مرد تافلوسعلالا هريدقت

 وأ سس تامذ 5 . 100 5 : ٠
 اعنرجصت يزن 1 هرب هر سلو ميسا مقرن در اىفلا]رىفاؤم

 رصمةبصان ٌنائسعمسا قاراعاطغل عوقرمج بز عراضملا رعنعلان حبر اقملا ١ ب 5 سس ّْ
 ىفاوجبز ىلا عجارريميس خس داعافإب بوصنس عراضمؤسو جرت
 طيز ىسع ريان صرح اي عْو ل ا دوصنم تلعف :لججفؤام عم
 ميلافاضم مايعٌو لان ورجم ؟يلعف حا بجشإ ىام عم ىو جوزاللا

 امو بي لالا عجار بثورتسجاعاف عباضمر هك
 هليل رعغم يلع اطغل موصنم جوز هرقلعاف طالع لفل عوفومر
 برغل ب لومعم داع !روصس -:اعق تاجيكإعام حبزدتلاو

 ارقد فرم اس (لبقا خيرنفن لع جيف ام عمرهم
 دىسكلا عجار انعابؤاضم رئي عوير وركز ر ابرك /تاوماونبسوللا

 كلل يمس د هجوربخ عموهوراوتبلز بح العا ظفل عوفرم ميلا
 ايرءامايهدحأ ناننؤلو سك درعملا مقوم مقتال ال بعل

 ئإ

 قالا صلو اًبوصسن ا موهو طق عونرم الركوب نا بين لاو
 نسا يلب وسنملاو بور فال مسالإو شال ربخلا لج ؤضاس اف
 "ار !هطعؤرحوول اءاج نر لاورمخ د !لوسنناالع مث اقوبز تلتف

 يدر اهلللامفا مغ وسوع مقل لع نواععم عارم عوفر
 ير عاف ةالعاطنل عوفرم بز نإ طقلبنوصنم حان هتروصم ٠
 داكو ىتحبل اذاضم ئارعبز جلاد وع تاع ابجي ام عمرو

 ءادنبملو دك كل اووريدتت فو ةحتراويسخ مارعز لا عفر
 هةويص دس ول وو ع حصص



 ننال ودك كول رولر وطمس رمي رج : رج عم
 اهفور ضمور ةيئر وصمت اد اكمسا مال ءاظفل عوفرم جز ٠براقلا
 روصللل وأبو كلعف" مجرور مام حيزمفلاو »بز ىلا عجار قرت سر يهم
 سلم رؤإئام ب كو اجراخ لب زداك# رب يل د دكر آلا عزد بوصنم

 ءا دبش لحل عوفوم برك وحبل اؤاضم زنا عزا روزجب يجعل
 اعافولمم رقيسا ) "لج هربخ عم داؤتبملاو برككل لاو هريوقت فون :

 جعافنلووفوم مسج ممراقللا ىف مد بوو« ىانلاو:لج
 - مضاضملا تلعفلا ليلاوجبر ىلا مار ريع هدر سلوان عراصم ل مف
 نار ورحب عئياعف يجو ر عام عم بركذ بكر بح لاد بسد
 هريزقتفر فحم اداتسيرخ اهلا عطره كاشمواووخبل اذا سم زا
 :لجرع ةوطعص تيما يتصل جوربخ عم ءالبلاو كشموا عدا ارئاو
 دع م ميز حدر شمل دانت كشيواوخ ب ركذ كلاثلاف
 دار ميسم ماعافو عراضمرعد جو .يررصموأ كشوامس طالع
 اممم كشواو ىلشورخب اب بسناب يلعن هيالدبذ ل
 لاهتسا|عتس) كشسواووتبل' ف اضمرت لاعب حلار ورجح بلد "نيجي

 شك دال عون 'داكلا هتساهزحا غدا ةراث دىباعار#

 ينعون هات اع ضل يفرم عون صون شع دعو يلزم
 تبر لوسط جووحوم وسلا نسا عكر دن نيم
 ايدول بوصزمم نقود قلعتمر ورييلا عم كايلاو زب ارور ورجح ى دادصت
 را فاطم لزم مع اذل بومنم مون ءاوتبلا مزاحم
 دور عودا +تييا جلا ةيتمس ١ مله هربح عموهو ءاربما بخت[ عاظفل
 ١ سؤوطصم ماي عر درج © مدل ازا مذال ميلاؤ ام :ناوعاظفل
 بوعيص مم نمل لاب شما دورحماودل بي رايت يتباواولا



 الانا جرت طولت رايب ايلاوكيفتم
 اقفل موصنم مسالا لاهنعالا لا عجار ممكزف رب مملعلف عراضمإ عت

 © تتايعؤدملاءودرم يلف بجيش ام عموهو مكرتإ ب لوعنم خا ع

 لعلم ايلزعال :تيبالتسا يمس بجاه رخو ابمسأ عمْناو نار

الع رستم شر للو درغملا عقوم مقنال اهءال
 ولسسايعملا مب ارضا 

 . نادت افنل ايروزبك مالو نحنرحب_ بلا يلم ىضجلا فص راع

 عصريه لوحشم زئاوع كابو ضم نورا نئاعتمر ورحم عم
 زعل

 جمرحمارلاصوصخل او مدلل ب اناضم ئارع اففلرورجب قبرعملاو

مزداد عوفرم ذي : حمال او مسالم الوب س وصخ فمع
 ديكو ءاوب

 ا ا

دذت عفرنلعاف مراحب ئاع نديم موصل رييهسا عجب هربخ عم
 لاح اري

 دك وربحو ءاوايبم اا عزدملا ءوفرمت من هوس اروكذ نم اهندالا دوك

ولبال اهفا معد نك اهنم نئ اك معنوهريدقت نااكوهد
 حماوتملاو ح

 ' 00 ب ه/ 1 3 اع تا يع ا ره

 فوم منال اهيلال بعدل نم ايراد الزكي طتس ريما! :ملهج «ربخ

 عتود ز مسحت لعاذ طايع عودوم عزل جوملا ىو نءلحلت ىعدود

 ربخشارع ىلا عودرم +تاعف ابجي يلم جماجتول ا معنوم ا ونبم ئاياع

 ديما ةلهجورجخ عمدا عيشاو لحل يعنوبز ةريدقت طوس موتبم
ربح زنا ورحجاماو اضمارع جملا

فو ربزوه هربزقذ نو ذدح ءادزس
 ه

 كاناك مود اهلها ءئغا ءاونبلل وعسر عرخاوا زد مال 5

 اذه نمريفرت ىلجترا من نلقاد اكذاف نوح ءاوتيمرخرككنا

قالاد نيم اكيعهذهووبز وه ىو وقتذ د .رموزؤلا
 فعمدلاكأ ل ا

رمخو ةلنبمرتار علا فرم شي مدرك
 دييدقتنكاكوهو بدر ة

تملاو كالا امدارطخب نمتدا اهنم نبكي
 20 عسا عاج رجح عش داو



 هلة ينر ماتا يطا از او ارب
 ءاويسوبخ وابا ربل مون ءادتبم اج ماد مز, صرشحك ول عرفرم مساورمت

 عقيوتمو ياو يضاف معكزنم ينمو جوملا ]اىفا يف كدوزعص ٠
 باطن للون ناشالاو ثلوؤللا واليا ى وسن و ونبه ةارملا زتخودبز 0 يارد يؤ ةدضم ءالمؤ) هوكرض ورحل "مس مالك
 0 رجدانع جوملابوصرصتحلا ءافتراؤ وك دقو نالوللا ةملك

 ظ اهتز مايا ؤ خوري دز ومص زصريترلاومادتبم انجن وكي" مل
 درقازم اختل ةنلبإبق رم كنوذحت ءادتبصربح اس وطرم جيزاًابحدا تل نراو وز اونيحز ف ماكر جول نمر >ب ماع ردم دي واول فص موك ١ يوقعان ماو جوفوما دل بح 5 0
 ءاوتبمرععودرماجبذ ناب اياو نيم كلغ ؤ وشرح ىاوبزؤشف
 كنز قاسم انلاور وتس ربختم الع ولا وفرصيرفخ حام عجاف وادا: نعمح . تلاع اظفل موارم لبر لاو تجلعاذ اع زل عوفر موزع يح بحل
 يم1رنج نملوقلارعدادتسزج ال ءؤخ موهرم زبحو هوتبم غارب فرم
 20 ضيم عوفرم بز اوس ءاسلأد ايل دص طالع وقوم زجترلاو
 ش قاف ريرم سانتوس الالاف تدل اقر ذل 2 ٠ 3 ادي ضان داز ووكيل ندلول فام ىلا ناضمو اخ ماج درع ماب اذرعم ظ نان وك ناب جيو اًريلظم ١ ناكل مازلا نال نيعض وهم ة دان 0 ةواوريصاخ كويس يعرج ن الوقوع رك «ذعدانس 00 ةرمافروكتؤدز عافقرانا عا ورا فق ردم هس اول جيوش لذ | 2 ىنبلوبا مج نكيشلا اطار هر مسايذاويذو نايس كول عيفرم ميلا زاجج نعام عزمنا عاف الع عوفر كبل هزل

 ”قيلاشلاعونازجتا خب رعاكيرووركجولادسوتكلو 20

 و



 5 -ةلعش فرم عود اوي لغه لدرس سعر

 نم عرتلا مص ارسل فري دار بيتر عشانا هدم ١
 ردرجلا عمت اجلو دلع اريد ورتت يدان بكرت طلعة نمل: عجور
 شاعاظنلب وضم سون ءاونسلل نمل > شبا عزا! يوصل نك كج قئتىتم

 هاج ورخ حموهودادنبللربخ م ا ءااتفل هامات شع شاطلوببت

 بيلا لاعقال يل اؤ ضم دال ظفار اظفلد ورجح كذا ياللا يمس

 ريل 1 وضل يسعي ضم لصق رمش كال نوعمم نادر
 بواوقلا ريل اذ ل وعفم اؤعب وسن لامك لعن الالا عجرم يقام
 ءافغالاو ب ءاوجالا اه وصل انجي اهيالل أففال يلان اضم خاراعد وجت

 نرانرييضوم :كيئازتباواول هو تاما هّوقلا اينو نككلب ره اظلاالا
 وهو داوبئابخن اع عرفرم تي عل وعف ال لا عجار ءاوابم زيا عزعلا عوفرم
 قوططحمتدحوو امغل انه داري نامه عتمئالابب !هيتمسا هج وربح عم

 متن ادتباواولا هو توجو عنؤطمم الع عوفر سار و تادغلع

 يسقي و يراسل يفرم كيش اسم زي عوسلا عيفرتح ره ا

 همسك وك ستمر ورجل عم اح و الغ ذل اهءر درجت .ىيتبلا و كجنرحماللا 0

 :جاطتبا توما ءلوج ةربخ عموهو دادتبلاربختل بوما عيفرمو عوورم وع 56ج 0

 5 اربد تيباروعذوطعم زثاراعو ملا عومرمت تلو ع كسرنلو قامت واد ستظو 1
 يضل - نوع

 يلعينوظطحتماحو تانظؤعف وطقم لااعاننل عوذرم تببسصحو اطل ظ

 عقم بتلشلا اراب كاع 2000 ادم اواولاهدهو تبسحخ

 تاهل اظذلاىيرورجت نش" و يجئ رحم ال كلش هذي نس اوال

 ميما اج وربح مموهو وتب اخ اد قسما عوفرم نكي 317 .ا5ب نعسمر وريملا غب
 دقامزعو وطعم ظناراعملا يفرم تهز نطعنلواولا تهتز هات

 اودع ةوورج دس اشوف لوعنم الع ب وصس نمي اهون وهو



 - قيم وضروو سواه ف غب ماس نورت خلا فص
 دجاو لكروت فو ذك لكي ائاطنلاو ثيل ادم رمص احل ور
 مايعون دقت مولر هلم مععسلا, خهملا عجارزر ابر يممراوابسسنل 0

 ءازنزح اناا عدل ةعوفرم يمس الج ربح عموه وى اثلا ءاوتبملاربح
 دلو قوم متشالا ينال بزعالا مابه الريمساو جب وريح مموهو تالا

 بوم منش قكمنمردرجلا عمز لقانا اير ورجح ييلؤعمم لوول

 عدم تل افطع نوال ناو قمل جسر وععم طايع جلا

 5 لارج ورجح زرإربمم هابل ءابلاووجدرخيرم هند اههةمياوتسم تا عاري دنت

 لاو عز ا مرشنسو ماهل: هنعس داع دما عيفرم نباكب قكدتسو ورحم عم

 ٌنارع اظل عيوفرم ةر ار ابع نيلوعدم لا مجار ريناشلا وهل اور اننا نمل اح

 ْ كس رم و اهلزصال هاوس ء اجبر هيزعمي تيارح
 7 ةرابج ن لعصر ورجل مادو اظفلاددرجتلقالاوجفرحوع ظ
 ظ كف نو نلعع فرحواولا نوكي و ةزاصلب ون وبعب لوععم زار علا

 اهدا وربعزر انزيم امو نجورح اننا مص ننال ىفا'نم

 نع بوصنموؤ ص قلم مرو وجل عمرادلو

 ٍلوالارجنوحل ريمطلا نّطص وداع اظذل عوفوم لك اعنوكو مسا قاع
 هفضل عملا يضرم ٠ جاز نكعنمر رجا مز اجلا اظل ارمر رج
 انىكعتي جلول ال دا ىمزعت تصرخ 2
 د وضم ءاظتل ي وص كيف الا ومنم ]2 ىاظرل بوصم

 ملا ضم الغ طار ووجع مياس ماجي ياه عمسب حو
 فكن .ةرضاف ل ةالالرمنم نر غاظنل برص جير نع اف
 0 . هرعو# وعرب لتي هلم عماتما عورل نية لوعتم الع
 وعد وصْنما ليز ,زءافرحف تمار تبار واجب ت تدسح حل هجراعت: فوطععم

 مع

 ! اطار نياوضنال



 هعمتبتالوبل نائل وع غم شارع اظفل بوسنم « بكل قالاز ومسمع
 توحو ةادبز تداعتاجوع فوطعم زاهر ورزلار ورب زولك ا جوزع

 ّمااءاظفل بون د اعلا ةرمخب لاء اغن ا رويعنم :زلعافو لح

 دوزجب :نيلعو ل تينق|يام عم ترجخو ورمل ٍناث لوصنعم )ل ليغ افزل بوضنم
 صوب لعاف ليف تعرو ارز لع فوطعمإل العلا
 تاني ل ناث ل وغم 0! عءاظنل بوصنم َّي ركز ة لل وحوم خيع اظفل

 اًيز تدحو# 5 :ا يلع فوطععم اع 1دلار ورجت :ياعف مجؤ عام عم
 قطعورحواولاديتس افلا و زم اوعى اهنم :كسايقلاو و

 لزاربمم لاو جو ح وم اينمدتبم او عاظفل عيؤرم كس ايقلا
 لا عوفرم نياك قناحتمر ورجل عم زاحلاوزماوغلا ىلا مجار نمل ؟ حلا رووح

 ربعموفو ابل اع اظن وفر تب ميس افلا 'مطص اع
 ابرام عتاعامسل ا ءاجرام»”فوطمع جما ءالل نم التخت ال يتمم اج
 العا ظفل عويرم ممفلا رعملا ععضللتلاؤ م مَع انقر ورجكلمادع

 سلة تس ايفل: بظغلل ارماوعلانملالا هريوتن فوز هادتبمربخ
 ابر وجت 3 هل لا رجفرجر عدس ارتبا كيسا هلهجهربح ممءارلبلاو

 لاح لال ءقاببوصسم كلم اءوهو فو خب قلتم ورجل حم 2 كا واظفل
 سل رهو ريرتن ندد اهتم ربح كاع خحملا عوفرم خو لسملا نم
 زامف بروح ى حل ثم ا عتو مزال نكد اوس اطوشم لب قالظال
 نط لو وعم داو ءاظفل بوصنم اور ع برنمزع اف نايس اظفل عوفوصوبز

 هناللالثمو خاب اضم تاغ: لو ورك ياعف لجيل عام عيرهو
 وا قطعا كت «وشو بشذ . ىلعاف ّدارعاظفل ع عوف رموز ل بز ضادرعف 2 د

 نارها اور م دبز مرش مجول ءدوطعم تلاع كرد ور
 حوحو ءاذنسملاربخو اوؤ زك راو بح كاز الفول عوفرم ,مساهرتم الع 35



 كروم ثار ءاظفلو وجم انوش جوع نوطمم ميسا جدر
 ا تب

 ْ سو هناجر اسم او عاطظفل عفر هيرو هناا

 مال اؤ ضم ارعسنخار ورجتزرإب ,ريضءاهلاو لاو براضلعاف الع 9 0

 :لكبخ عمرانملاو بيراضل بل وصطم ةازعاطفل بوصنم اور ديالا جار

 فس هوم الع الطفل رمل تلو و اذان حلا دورس هسا
 لععساف ان اثاو ماج ةفولمعم توما عاج هربح موو شبل يحن العاظنل
 هت يال مورطما وينو عمال مافاضماوع ظنا ورجع لومهلا

 نزل ودرع هو اوبل رخبتازع ضل عوفر يور شم وتم ثالعاطفل

 يمال عل رورصريعشلاو بورض م فلامافبم مف لوعتم اع
 وخلا ضم ازعل ةرورتكت هوت ريل لهجة ربح ما ةبللاو مالخلا
 د وبلرخا العاطل عوفرت علا ءانسم لايعظفل يفرم عبالاو
 رم” برش ال فل امسا ثل اثلاو بجي عةقوطعم ديوسا ليج وربح

 727 نجِؤجي الجر [ءاؤرحف تررموه فشلا حفص بار عاطتل
 هرضم اروي حلا وصمم ترو قلهتمرورجملا عمرا هالغشلاا بمدرب
 كا غاطفل عؤرسمسرحو لجل ننس جم اطفلر وربك ىسح بروش
 ١ لال عجار بلبل اذ اضم نار موسما اروزجصزر امرين سحنعاذ
 007 تس كاوا اصمت نا ودل رورج :ّيلعع لش عام عم ثررمد
 37 اربعموهو ل سلاح ازعل عوطرمت رمروصملا ءازئسم ترم اظنعل عوذرم

 ٠ ا و يبا تسلا ةلمصلا عباولاو ءاجوإع وطقم مسا لج

 0111 طقوم شريسبز ى رجا رمال زرع توخ ل رخمو
 7 قو بل وعم رداوعاظنل بوصنم اورجر وصل لعافوهو تري 3 ظ
 1 00 ةاتلاووتح لاا ضم لاعبو حلارورج# يلع لجو مام حم ا

 00 ممازلحو نموت نشل اجلا م ءاظنل ءرفرمو اصللا ءاوتبممراع اظفل



 ئىإ

 كدحع وتيمربجت ار عاظفل عرف قكر دصملارسافلاوتاجراعتفوطتم
 خان دطعك عبس لبلاو نم اع اقنبر دج عم الكوم يانن ا

 يب لجذوجلا مسيل <13 مجاررعاف اقم ماقبذ بدرس ّمناو لوغما

 مبلووفم ثار لاب وصنم فيصا. قعر وروما عم اجلا وافل اهب

 ا عوفرم اعد اجور هام عم ئيمصاو نضال نال حير صربخ

 8 انام د وكت وذو مس هلل مغص ذا اظذلو ىرججرخأ مسالك

 مالا فاضالاو اضالاو (موصنموبجلا :لاحؤو نك نرسم ريغومو

 افناورج ب زازهوهو فورحص دا دبص ْخ دار عاطنل عيدرم مهلغ وج

 يعول دورت مسا ؟لجج هربخ عم ادنبملاو مدل فلل ن اضم طالع
 ممم ”ماخوخب لازم نم عم دأب زله لع ريو وجبل او اضم داع

 لظملرورب مصف ىدنع«ريدنت ترزحي هربحو ءادتبم نار ىاظفل

 لح دورتك ميما ةاجج هربحى جنم حمدا دتبملاو جناتك يلي ضمرئالع

 عهرم مسا ءادنبم حار عاظفل وفرك عباشملاو ليز محلا عفوطعم ةنازع

 تاتو ءا.جياع ةفوطعم ميسا :لجج هربح عموهو ءادنبإ بخ 5 زعاطنل

 ملا نبوشلام# ؛اموهو مسالم يلاناشمرل ترعب ىار ورعب ةداطاويا

 كرف رب هرددفبرذت نوذس# هريجؤو دارس ماي اعاظنل عوفرم قار وخ

 الع لا در هما لج رخ عم انما ويس برنس اخ 3
 كلذ خو بوهتست اليكم اوس ابخال ل خدك :مسأ ديقارو ةخإرلا : ا ا

 © ٌمضبا از نيونلاب ماج برا ميباشموى اتاي لقال 2٠

0 وسإ اكاد نيونلابجفاضالاؤس عمم ركوم والوعفس مودي
 

 فود هرخوءاتبم ماهم يزل عفرم نايس و وح لانس: بشذتلا

 ةيلج هرج عم اطسبماو ةتبلاوزيقناازن بوصس يمس ىدنعناهص هروتق ا

 متأرع جملا عوفرم 1ع كوع وة ص ا 0 1



295 

 هبل شارع يونمس مرد ىدنع وشو هريردذ نفوز هربحو ءالثبم
 اهزم ةينصملوايسنا وسرع .ادوطغم يعكر ووجع ,دل رتيبل'لهباربج عم
 ومارس ديس ع اظذل عوقرم جوعا طعدلو اولا ةيتدسملاو ناد جع
 مع عمداجلاول ماوعلالا مجاز اي يملارورججراد ايريهضد ءايرلاو ”جؤوح
 ظ نوب حا اك نلعسوأ زيتولمعلا وص! ىملا عوورم نك اكن قيس
 ءادتبملاوةوئيش اي .العافذل اد ده ءادتبملا ملاحبت رع وحلا بوصم
 -5 سالو ويد مدل حايل لع ةفولحم دروسا لهجءربحوم
 .تالليواطجش نايا نوكيال ىؤل اوه يونسللاو لماع عبس
 لعاطفل عوفدم]ماعلاو تالوطملاؤ لطف ادرعم ما تيس رم
 . هرهخ عمدوتبلاو لماع لّوالائعلاو ورب رقت نودح' ءاوتيملاربخإلا
 فرم ءاوتبملا درملل عقوم عفذالا مال باعالا نم اهلا صال هيمسا لج

 يسال وربح ا سو داونبسرخ بال ءافنل
 معاطول عوفرم بن ىخب 'ريملارع نوطعم راعاطفل هربا وزي قررنا

 ىو يمس لج هربخ عمو ءاوتبللإبخ د العاقل عوذرم ىف ءادتم ا
 هريؤقت ىورح ءدتبم حناء اظفل وف رم ودل اوت او ضم اعلا

 ظ ماج هربخجم ءاتبلا هل مقلا نص ةارع اظذل عيفرم عراصمال مضل ىاثلاو
 هياويبم ماو عاقنل مردرم »بز ىخس »نمل لالا دهر م ةرامعم تيس
 ه١ ةصلاب انذل فرص يراه تتسالا مهل سم معا عر اضم عف بصب
 لات لاءور طلماولاوديزوش ىذل اءا:بحاربحت ا عر ريو
 قوي اداب زي .و.اوتبل حيرضي نأ 2 مسالا مقوم كوز زوهو ّىورعج
 ريل ثدرا١> فاك رضم نيكي اذ نصل وربح ال ا لوفر هسا نوكبن أ

 حم مئلاو براص بز ىف برضب دبز لشم هريعو كر عاذ ًهسارهد هدإوا

 ١ ظ 0 ا عس ,ياعف جت عام

1 



 باذاشم موي
 عسي 0 دلو ينال نا

 سعال وجو 6

 ا تلقاذايِذ مي مسالا عقم.

 ناطاوالشفلا مرورج ءاوتبملا ججؤرج شد اتبع طغ ان.

 لماعلا وره دا هنبللاومل احرار عبو لا بوصنم نئاكب قنا

 ىلع ورحيزر إد رينو ال بلاطس دوطعم قيمت اظل ورم أو

 ءالتبل محتل ئع طفل عرورص راوتبالا لاقالاع ءاوتمملا طا مجاب ن ,ًنءاوتبمت نأ

 وهؤل !والا ءاؤتبللبخ إي 'ئيرورم مس يمس هله ربح مكره وفا

 يلانولا الارعورمتل اق زماعلا جوع ةثوطعم -يممل ةلجب هرهخ خم
 وقت فر مزعل ادادشب لال جار ءادتبس اع ةيفرمز إبريل
 يزاول همز انما يدا ءادج هربح عيوشو دات رباع
 حموش دالتبلب بالعالم ركب [مد وتم ناو اردو هذ
 كاويدفت :دذق فودييلاشلافازح:لالع جلا عمورجح ”تيسا لج هربخ

 7 ورجل ماع تا اروكاالا هذهإ هذه ماعاف اضع مروكؤدلز هتسانملع 00

 جيلا ع امو يطب فرحدف 13 :كالي ل اام ٌتالعافل

 لحال, تيبادنا :تيلصع لعشر عام حيرععلاو ل عاف اي عاطفل 24
 سوريانا عفريت ودرغملا مقوم عقنال يمان بعل انمار





 تي اا 1: ظ
 1 : ظ

 0 د ىاعلا يب
 ا 700 ا

 0 "ل 10 2
93 0 

 ع



 1 0 ل 0
 ١ 5 1 1 (ش 20 اىماوراوعو الابر ع ةرلضلا) ١ 07 ٠ ظ

 / ّ لك اللام وع يطل يام <: 8 7 ْ

 ال 7 نال زعم مزارلد قفا رش إنا ن1 ثنا ع :٠

 5 + "نا نورا راس مرو يزال عزو 70 ظ

 1 1 وعر الق يثو ترافل را رول ام از قرب."

 ام لفيلم زكام 20
 ا نا اواور زرع الكس راو دال 3 2 ١

 00 لئانوم ةرنعا وذا ان! لورد 7 وا 007

 | ١ 0” قكيريظاوبو و اس انمالالبكقالاما/رغا مضلع 0 ٠

 0 دعو فاعور ب اماني وطي انالقي نوف 1 0 .٠

 ا م وزو اال جاب نيفرتآ ورق بيو +
 0 + قوزفءا رف وفد .لكزعاث عمر شلوبوب

 0 مالطا يسر و وروما ادتعلاسو علوي ويت
11111111 000 

 » 0 ١

 هوو كوسا و ا لا 17 ياا اه مس 8

+ 

 ِ 3 هسه هس

 ١ ١ وسمى واس رج طرا 7 ١ 1

 3 2 0+ ١ اوف للعساءؤرعتازت/ 0 05
١ ١ . 

 ةلاو يتسلم 2 مو اعرزو و وعإ مك لاجنلا 7 ا

ا 0 هيلو برجا 0
 



 ١ 0 : ار ظ لإ زهوزوعل 7 رم نزع: ىلع 7 روصو هما 3 ظ 20000012 ازرع ول اع لأن فرالإ ماما

 1 ليال وص و م كلو نزور دافي الفوز نا
 وكوت فيشلا وسرت عاطف و 0 2001016 ظ

 ى 4 ادنيباو يراوب هس ورك طال ريب وعرب

 | الهلا ؤصن وتو 20111000
 باو يسال ال ويعا سس وكر شب ل مال“

 وانام يبت نورنا
 لوقا : زو ورفض للا 1 0 1
 يع ةالقرك (روصنمو وه اعياد مانيلا سر ظووامقبالا
 وي ري ل ئبرس عفر فه شا 1007
 5 4 0و عراب وكر روف مما باغالا الرع

 0 7 9 276 رل/ادتسا كرو فوغ نررف عقب للك ظ

 لئلا بعالم نمل قبور اتتلا
 2 نقر اجاباف 2 در لغزو رماارظتدلو ول 6

 لع لاو نوبل ارو لغد اصول دوور

 نزعل تايد وب نيلاوب انرنت قوزط ا ابتضرفر
 اعجاز بارع نم ازعل ننيعرلو نايل روم

 06م ا 52111111 !

4 
, 

0 
 < رع ل --م م

 : رهو( ظ
 ربسلا ) / /

 5 يا نر

 ريبرا 6 9 / ضخ

 - مك 7 270 .٠

 .: , "ع
 و 5 , رت يزكي "ريو 1 77-055 تنم وللا

 22222220 ---2 ع...« نتنج ياوطن ظنا شتا
 ا مرا

 ع
 ب



 3 0 1 و 2

 ٠ كك 5

 : هنن
”0 

 ١ نا :

00 
  0ا

 ليصلك ل ظاةزرطسافو 47 ضنا ناعم ظ ولا بزر جا دل هز وولاج فر نعوتدا نول بم 0 00 كلانا ردوا ل606 او ملا طع اذ لولا فن نا و هديب سدس 0 ١
 ه6 ©

 د 1 ع 3 ف 5 3 5

 زازا نو شروف ريش" /و عرب وشلاو ربل دووم <

 | 2 قبزورورر عورؤرنوا نائل لال ل وقمر اتا 2: 0
 | يو ابا رهن ذا ةةعاازاسال قواولو ءرربخو ا وسارع اوس ئلطح و فمك نواس
 + التل لبلذرازل, مالو ينالوا ل املا جاع
 بعون اخ الورك فعلا للا عربون ف دا
 | 5 تلاثاو ل سادبلاو تيريزلاب هلك( دنفالاو ببال

 ١ ٠ نررودواعد ف نرد لونا درى تلا وس ولا 1 ٠

 0 ل



 ألبا 0007 1 لئلا أوعربلاو ةوماع#مل_
 رز م جاو 0 اذ دعنا ةولعلاواي 7
 4 نانو بنتا رح / قلو بلا ثلث للوالا / لاوعإلا

 والت زوال لانواع فو خبل عتيل اب ذا وقل
 مر اور اق وود اطل 040/2 04 اولا

 ك2 000 ا ازرع تبا نيف رهن
 رزقا زولب يعدو عار اردو بط وكلا
 ب نر ؤسا لكرك وز وكذا نا كولن ناكر
 لك عر لاعاد لل تب نار ؤكا ثكرو يكسرون تولسو 1 ارز

 »ب للود اف خانوك ونوه زاير ناو
 0 وراس اللا ا ونال

 رم

 ] 2 7-4 "ةرمك 1مل ول ااهفالا نو لك رسل اقللا
 4 ااه لوف انل نوب لقوكور لإ 2007 ملوث

 برو وصلا نس لقال نوال نانا ماي ارسم ) ارو

 ا داو الو يبس نزف ل صلاو وصغر
 را و ترو شل تي ول د ونوعه 1نوفو كلا
 ول 9 مرسلا يك توب لإ // زكر للا ااوب براد رطيؤسا
 مقلم وداود دوو لازما بسر باف ارت 30مم وف ذاب رمل يناس لرقم نوب



 عنشلا بوئريلاث ورح اووموو تورك عرق وك زمان
 داؤالاو عاؤنالابرارل/ابررناعت ملا عنود ل اعإ هن وأ
 اهلاو وغرب تعز نونااور لاو عضاررام نونو ولولا عك
 وان نرد فو( لع لالا رنا رامز هنت

 ردات بلائلا نااار لشلاوزيشسويظر وراق
 . هزم ا اك( كاب قوى وز ب 67
 اكرافواب بعالانكعؤوجب رم ووكر زور زلم
 .لانواولاورصادو يزيز_زويزلاعزلاوزقز رمال ىلع
 . نساراعففو اكن دو قر هللا نوت لعزل هعوا

 .اقزاوبدقوفلنايزما] يلصل ب للت نار فن قيال ا
 وكل زراف فا نرل ضوصتح ا غد و رولعملا لاول رشا
 اعرلاوبو , رول ةولصلل ن كل عرلد زكر ا يعول للان م عولغلا

 010 رنا ى نو اعو وضح انقل او ”هراعملا لكي

 ايزو زعورسبلاو يال لعل طلال ونا و صلع وقل

 لش ملضنوفاور ل (نروزف قير اهلل ؤع عل ىو
 انؤرلا لفل وعزوطع ذ إزار وفر تبا وبد فود

 ١ كور ولسا لعبنا وهني لاف فرز

 ٠ وهلال دوبدزارصورقو أ وح و وطعملاو بر ويد
 عادلا »ايل نر لعرو ع وقر وئوعء اما عوقل



 2 ا - 5 5 1 نا نيرا ا
8 -5 

 9 لاا رار رقو» نيرا
 2 كج ل لوالاعولاؤ وفم الو وال نلف باعالمال
 22 - 7 كرا وو لاو ر وعن طم ار وريد ولو ارا را
 : نر هةر دال وقول واس »واولاد عتولإ/] ى وتس
 8-55 + 0و 21 لب ”نمنا زن هكإو 7/0

 70 وع بطرف بيتين ناو كاوا عم وأ

 ْ 59 7 د "م المو صنت لاول هاف وزر يوغا زو ىلإ وسالا
 م اناروسل 0 (لوروبدررتلار شر عر ريا ونسذنإ
 ؤ َّس 2 1 فاك ضل اذ نوح نود اعقل وقدر نحو
 وا نظسزرب باو 0 قاتل: ولا زو تالا

 7, تضر كبه غلا نر وو نسر ورع
 هثيرع للاءؤلا ورد زداع عيوب م14 ارو وتس ناوولا

 "لال لوف مووت وللا ل نوكببو دف يرو الطصالا

 ا 0و وق ”الاشدرنا ,ناوما /ق دلل 0

 قولا اراه ياوعل ودار وصمت لإ( ئدشم
 اراور اال ا( نموا يروقدو م لفل و

 راكيالاثار اهلماوعلا# فذ «(لاؤإ سدس ماك ئوروتسوا 7323237070

 4 مان فل لفرد 2 باع نال ارت ظ ظ

 للا أنا رهف لفنان لوول لايبرعتسر(رهر الامس



١ 

 1 1 3 ا
 5 م (١

 . 0 1 ٠١
 : 1 | 2 2 ١ ا

 ا 0١
 ا ا 8 9 0١

 1 ١ 0 11 زل

َ 

7 

ُ 

2 ٠ 

 رورو نبل اف نهم ع ريع ارعلا تر عوفو اع

 07 0 ةييلا تبلت ننال وو 017
 "| آ ١ سلاقلو عازف عو نر بر ذوعزشلا ل لابعوناطتلا

 0 لل لمنع واس زر هاب فال ارقي ارقملا
 ري لع زنة ارص مابا وقوم اردو تالا
 0 0 علال فل رق اناو ترق لاربع انا ظ هلاكلاو شل” : ريق عب وصومااإ لوول ادب
 0 ذا
 60 عال لصلاو وشوف لمان باغالانث زك دم نابل
 ظ رش عنلوموم او لش اوزاؤ بارع لكك سيئ ول اوضاع
 - رد اله نالعالئ صن ةوورعمئلعووا ل ويف
 ]لاو اك ئاعلاو زنا ة زووم يف اكل ياوعأ
 - روأرب نالوا اب نيططر ناي وفاعل ونزل اعرب
 1| تلطقسُر الاربع رئوي وقر تار يعببلا ف اع

 ريزواباو 9 انوار ؤ ع لبطل لات من ىلع
 1 دل فلن ترو نانو

 : . هوت 00 م 1 رويل شب عفلرافاازا /

 لل زولانول لال باع: ”/ام ديلا 0414 :رئاعرزلاو امم

 . الالوان كو برا يفسر لضرب قامت بارع علا



 لب لينا لرب هلاك دور رفلاو عر ن الفرن اعز قرزعب

 الل ةورش از و روفنؤلا در دابو نال لباس
 ريك ارش و واولا ل اوبو وعل د بزوث وارتبط كلاذا
 لداع لالا زف قع ركن رفلاوط صامل و اولاوبرو لا
 لو اسمو اولا )ربو زولا "لسا وغلاوس نطير ولا لو
 ماو وماوبزبولا تان نفعنا شلل زلوورفلا
 وار كرا ةيلاع يدر ىف لين ماد اعو اوي ياا و والا

 . مراهيزو قل ياوعار عياد تالا عرو ووفر وضم
 ال داهنشلا رن 0 را نالء ال غالال وعارف تسع ا
 ملاوعإال معولل لكل لجل م أوم زوفنلا#ز اهنا اد ازيا
 لئلا دول وهي كلل وف ومداد تاو ال
 الاكرم سوكل 0 مرلا يرن حلو لوفد بني نول
 4 قلقون /لقلرذ باعد نال لول لاو

 لقب وصيب ل ئلعدو ئلنو جلا يلو روت يسن
 1 وك اتسم أ( عوق نظن فخرو ب لوغما
 كالت وكل خلا لووعان ا( سهلا وصور يطفلاودلا
 قاروسقفلاو نوفا عود كر ويوقف
 دولا فوضوي لطم (وزذمد ىا ئشدل ا را قفل لاعبا
 ال يوعتنو )عاصف لافراد اق / ومع, رست وغلا



 7 السار ولاول ل لا روسو رسب 1
 ااا وقر رظللاو زر اؤلا رلوزملاليؤللا ندد اهب ام

 هي 00 ور ريالا 0/6 ةرافقورن ول نو "1

 ماريا عوفر ور ذم ئ لس وفاهم لال ياوعألا 5
 اللاوبا/ىوروك وهن ؤملو صلاول از يطارتملا فش "0
 لاا نولي داوعلا كر هن را ابشن وبر وكو 1ْ ١
 ش كارلو طعن /لياوولا من كي و/لاعألا و دف, لووخما ا ا
 - 6 اطير مق لذ لئاعلاوعز اف لعل ل» نال ١

 ظ لوف يل لع ف عدوب د ءارئال اعمال ركنا ظ ١ ١
 ظ ءللد العزم ا دوز ممل ير فوم ارتبلاو داما ايدل ١
 : 1 .ةدونودو علق لال اوكا !/ى فلان رو دويتو وركطدلا ْ
 ظ لعل 1 ضورتزفل عساف يع / حيل رفا يطل ظ ٌ ١

 ا 1 مال لل لو بوصوف ئلهنم واو ل روب 6 ١ ١

 1 ور دونصو غمار لوا ذأ جيو يعاح 1 | ظ

 رولات طسسإلا :يئاحباسكرفاوو لالا نو ى ل 0 3 ا

 يس هقلاوزلك برى رز عا ارب ود ناري | ظ ا

 لكرزاو ذيك دعا و لادا دلو شاازغ 01

 للاب واذا (روسثزول لكل سا عن وورش دوغ ا
 | يسوم روس ْش

1 
 "||| . و غ

 0" يب ان لا
 7 ١

 , نإ دي ع
 0 ١

 مال /



 عمر عزك ندد عقررضيو رف كو رهيورل غل نيم وضرر
 44 "رك ف ةرعارلاءىلاؤرب 17 الاارشلارلو بقيد .
 وو ناكل زوكإ لطول ار فسا زول دلا»ليؤث ورب

 1 «ءلررغزكو مر لع 10 ليم ع نرسم لمار بك
 لونا رزان نيبال لع نمو لينك
 "اهم ام اهسإلا ريب زواوبد طوغو ,لهعر شو نا

 زو ماوس راع ؤوصوكاؤإ قيود ز وشوك اود اك وجون تما
 وفل مافيا ذوم ا يلو بل ساقها اعنا
 دو لكنك رعت رام ونللع باول زهاب
 وشلون نيرا ونور صر دافلاود وعلا نبل
 رولا وبدلا فو ثس سرس ٍ 2 وبشر وق
 اهرب زيا رفا بم :مالا مابا لا لترا
 لابو لوا انإ عوق هرعاشملاو را ءولا رع الأ
 ف لاء لثقنلاوا عمار نر ]وطرد الو 4 ضورنثم
 داس ال يل وصوب لولا عوفر فروع باكا قلت وباع
 ل 000 ! اي لتلك وصن نوكار وو
 كرا 4 نور / م وره وكر ٌئ :ليونلا م ياك

 ل 20 0 ل



 انعم تالا دس 6 ماوعو تت معتز ٠2-0١
 . كوس ضد ادلع الإ عوق هل قلاو قلاع واوا: سسابقلاو ير ظ

 دوو عن فا عيطفملا! عال ؤ/ر طر وري ززيدلاوونلا ٠٠7
 كو و كو :ساشللا "لي قس : راوتر لا نيس. ١
 44 نزاع ايل دوب نايات 0

 3١ 0 طع او دوو رف وردم وداليا و عقل ا
 2+  فرفضفالا رفد اان يا 4
 . لاما دوبياوب نعلم نيدو لعوب شقرا عيوك .٠ ا
 وزد ندد ةارتماإ عىوور نوول و طاخواولا بوم اور 9 0
 ا .انالدإ ومال اوم //نيرلكر ور زرق ءالاو و قاوم 4 ا ظ ا

 0 لااا نوال ءوريدتت يارس نوب رش ل“ 3 |, اة 'يداتساؤمذارل ونال يسرا يا 0
 | : 2 "//لامؤلالا 0 او نول يض واود بلا رفا م نع ظ ظ

 روم للاكل نولي برا 0 رد ايرصنلال موارد ظ 3
 0 علا ا ىو درزن راراعزوطخ ب 0 نوما 1
 2 ونعلاو يلا اوجلا فلا وريم '

 نإ ور ملا مم ءارسأ] كركر روينا تاء نزورحع ظ
 ] : ب دور روف عمد ماو دالك ْ

 ع | اعل ناربل 70

010 

0 
 ماع

4 



 - 5 سميع ا ع مس ل يي 6

 ا سس

 و 2 ا

- 
 1 1 ةيلائحلاو ئطعل واول تاو راكرلا ام و هر لماع 7
 ا 007 الرو ف افون فق نو نو لان نإ زكوقم
 | يسب تن, وادي ئلضن وو طال راو عطانا
 3 0 00 و نواف هنا ا نوكن كدر :اهءرنإ ا شنازلا

 20 ا يل لكون عويد ازبماوز عجل فرن يدعا عر معين
 7 ببعف ل الع دورب دعو وو مد ا تلاوادتلا ناكل امور

 08 1/0 رب رداع ووسام عاجلا ىهنو دونما
 لا 0 نو بوفلاهنازلوالاوةزازتنو ب أ ال
 2 20 6 . .ةليلالاو '.وءاوعوءاتاو ل فاعلا مالا

 بوش: لوس ورب 2 0 وو كارب ل - ماناعل ا ةنكد شا مالا فوغ ولؤفلق نوب نطور ض او رت بورت مطولا 24 للا] وجو ظ
 مو اك ولذا وصخ انونورنن غب لوس
 مدر ثول امس لانلإ لرش < نأ ؤادغ افادت لولا
 رماه جيان الع وكانا قالا ع6
 تبوك وشرح هلو ئلتنلا ن وبنو
 انا وو ووروونا لإ مور لولا دلت يوت
 0 1 5 0 انو 10
 1 / 00 ما 1 30

7 1 0 0 0 

8 



 د و
15 000 

 0 9 الرفررضالا زوو لا وا 522 30 0 ا

 لور وسور لش وكاس كاز ورف ور الا ٠

 واولاوو راجت شا ىلا طفالا وليس 2و ضبال +

 كروز اوجادء انسب ل عوفر اوصغغنووؤرب زاروا نانا ٠
 ءالاوواتلرف زار ار وكر ارا ني لورررتت_رلر كرت سم

 0 عطش الاوؤما نو لاا باول نإ وا صول زيف
 .. كلف ور زلط ادوار كول ارك عزب فيا رع <

 0 با ذو / ع دكا رلى اشم

 1 ول وقوع وعل ار يوت الفان بوبلع

 ٠ كربافاطت او و روش تلال ١ |
 , ا انااا مح ] معلا نورت 000 1

 الات اللوبيا واولتألو الو خلا يرسل امرك

 ) وو روك عراد بال عا 1 وز رافال ©
 ا + ض [(مفلو بك امين مرور ناو 272 / قو

 ذهنيا 4 6 كرولا ب و وا كر

 لكيلاو ولولا اكل عئال وت يعل ركل

 ظ للربط بزوال: يوت رع الا فال
  100711دونما ْ

 ١  1 1ا ا "ل

 ْ  00 3 5ا 7 14 ا
 1 ورح

 ا لا اا اا لا راو



 وزار ضب وطني وخس وخغ تدعو زو
 ا ردتاع رص لكلا الدارس عونك و بن و لا

 را الق زوؤلاوئزوقيالاللاب /لؤرلا نع ازعل
 يني هم و عر ارروؤرلأ و الق ور ىف بلا

 لوز ملئ وك الالوان ل صوص

 5 ريف راع انا لزررل و ل لاول د اص تك لوقاوئ ضل

 دن بحي نعناع تركي جر عون الع
 00 2211011107 لع اوغسن وب

 114 /لوخخ“ نول هش ورجل وسل عاد

 ا 0
 نشا خا وون اقوا [يلاك اسأل
 ا لاا طر فول عام ماى عإ رهو وكر

 را ا نادل وطاب نضال لوول

 لينا عراوسمو واسر ىلإ رو عاملا وبلا يظر
 رطل عير فيو صئال روع, لوطننا لك
 حالا عمان ارب ءايظءالاو أ لاى ور نعل

 7 / اوعي الملا ياو ل كان
0/1 01 84 - 1 0/0 

 ءىل
0 0« 521 1 5 0 0 0 

 ا 1 7 3 4 3
 0 1 "0 ا ا



 0 لاا

0" 

 ؟

 اليا ناقل زفانتبادب د 5
 97 كا افي ا

001 
 . اكانويررفلا ول عار عكنون املا بلل الزلل قزاز مو زرجروااريزعن لعد راو ؤلاذوك ظ

 ما بلاوالاوقرداو اعلن لعامل هرب نو لعل لإ
 اومن الي الوسم شك لش و أ ار لل ارو
 ظ لبا "لن توين فور فازات 1
 الضو اعنر هلط غرور سنك 00070
110111001100100 

 تلون طسواولاشلالا// نكن يلوا 0
 7 ىو بقها ءارزبسإ عوف كلنا لعل واولا
 لفرع الت لكلا فا مرو وس اعلا
 لس اوةنازتسل نا نننوبر هس ورا لم للي غب نرولا

 . قاعلالا ل والاكل عر ارتب ئ طل و قاعالوالالا ظ
 . ليدز لولو لع ؤئاؤطوبدزاروودك"
 ١ لو ورع اراك درو دورك, ابرك
 00 ابيل (/ ننال 1/1 0

 ءملالا ا "زا 1

0 ١ 0 

  0د 0 0 4



9 82 8 “7 0-6 

 تي ص110 لااا

, 1 

37 

 سم لو لعل رو 2/4, ماهوب
 ارضا نتنازل عما لالا فاش لور زب
 111111 زروال

 ل وخننال لك وعض يؤ ولولا عي او ارو نت
 لك و روم 0 مكرر اصمالاو 0

 2 1 / رب لع اموع 2 0 ع ضارب رشا ام همر

 ناعم لا عارضا وجبر زكر عر
 وفا برعإلازه برا زعلك عم رن ود بليل
 "و صاصلا تا لاو :ل واع نط أ ل نا دروسا لو
 كف ءارزر ىوطع لش ل اورماممل ال والا لع للاولا

 رواد نول ئ طيور كو ننال والا لك
 لابوهش ربل عار بقع ارو ا[ يو شتسو عوف وف
 لاقبوو تول ور بلع 000
 انوع دع | ارو اد هنافا ورث اظن يو عبدلا

 لاي بو صنم سان عنزه هاش لاق
 : لا رطبا رفا لاو تع ار غلوم
 1/2 رآس عز دارا ل عار وق تعبأ اوك نأ
 21 2 1 2 الو +
 ْ ما 6 1 200 0

1 0 7 08 



 القل ا 2 0 1
 وعض وور تزول وذو رو لولا 72727272727207 ١
 ظ اا ناو رولا ليزك ا ءوصخروو رووا 2

 . قرارتلاو ءاصنوب ووزع و قاا اسرار عيا دل
 لفرع وطع از بالالم 000
 اوف انا قاعللا والري سا ساو
 ْ كش رو ابار صاهتوي كاد 07 م كن ص اشور وص
 2 طنا رز وار هر صام بتاع ريشا رام

 كفالي ابار كفن را هنا موا
 ١ 11 /لعوق] الوعل لماع وبال ترس فورم
 قط وضل قالا ورانا
 00 واعف ةياوووا بل كا عونك
 ٠ ٠١ لاننا بكللفنابورو صال ديلا تون
 ا واول ارب رم لاو زل ناك // مل زب اوكري

 نفضل اي ت6 1
 وفاء فوطع لالالالا يق بع ةا
 ؛ 100 لوول وعزل طيؤر ولا 0 يل
 10 (4/ ور ْ
 1 5 م 0 دم

0 

 عي موج



 2 يرلوؤول اعمل ل لوا ديواع كلا لاب لولا

 طور اوكا دب نشا 4 |
 ولعل ا ورش نك ار ام نان لولا نكت , 14 0

 / 17 ل 10 غلا م و
 21000110 نار امج نياق اوغ 000007

 20م مالو رشا نادر منال '/ وغلا لسور ل
 » +: دلال رسوب لهما بغ روض اا الث دلرا نكزضبالا

 2 اننا واو شاف لمس را ننزل
 4 0 0 00 ل1
 7 قامو وكول

 9 0 ساو اوتو فس العار ثان يطسشو اولا ألا
 ْ 3 بف ئيلر مارال اع الك 2
 0 / اير .رلاعاورلاوع 0 م للا لري و 70 4 وها

 0 / 4 7 .. ةضرساوب اوغلو م رلاو عمرنا وع إو و
 ا عع قلك رق ويفاراولسو27 01200
 1 لا ل روكا بلدو نا
 ارو 0 نقلنا لل تفذا نلت ل عرف رسب

 2 ذو لت الوعنولاا 4 0 اك ش

0 1 1 0 00 03 71 

0 0 4 0 



 اوال بازاازمال غر بسآةعزبف وياما رن 2

 لس ومر قواسم لاف نم لسا 7 و /'

 ُ هنو فرس زل /عراهك هنو دبا

 0 زرت ئ وو بار طلو: وص اولا
 رافال طارت نورك دل سك لسؤال
 ١ 7 1004 ادب لاعل ا عضارايمالم يلا

 : ”االنباو ممر لعورع م الاون لرا ب ازال سال يأ
 0 تب هوو اير تس
 7 وبروكلاوا عبار نتعاون زيا ءاشالا
 ظ نر انالابا فاعل /ىلع ءارردكو 7 مات عورتا

 00 . وطار و اوادز او هائلا اكس روكا عون سأكب

 رفارف, وس وغانا وعن ووئوينوساتلا
 001170701 0 وفول هبل

 كلم وهو ئلغتو لاو ليك لدلا ومالا تلا
 اال سرب بزار عننا وير لبع وخان
 معو كاد اهدا ونا أل ونواب اسما
 7 رو لا ونود 272 وس ءاك و

5000 / 6 
 000 ا 1 2

 0 د هل ١ كا



 277 011 هلام (// تا باول عرم /لهلخ

 الو طخ وادور وفا ورش رشم ون 0ص
 بالياء و زا الاورثل افا وبل وثؤنك

 لاول نست عاو روت لوغو بالاس رونيا
 لول ا عبادوبرس رو را كانا ولو ارد و و

 زال او رز الاتماو بو ررقنش لأ زارا
 اور نضل دواس نوع لوو وريز وا
 للا مروع روم رو ا ادبكا وك امرت فو
 زال رز هير ص ووتاوبس ا مشمس ليتل باول نضال

 2/1 رار كلانا والا سل وط وص ل كر
 بوب اانا راع لولو لمار
 لل /ررلائ سلا 0 الالااؤ ولولا وهبئالك ا

 أ / للا نولل وك نال فرانس السر عسل
 الا وص /وظدد عم رن اهلا نذ روش الو غلا عا 7و
 باوك فون ليا كر لور زيت اط ثار 04

 بل ا دس تولع وكلا بكر وصوب لوول ا لال و تلا
 ' زول ةرزتإلا نت ةفويزلم عل وصوم انو
 0 000000 ك1 ١
 0 0 0 0 ا 0

 0 0 رجل



 00 هوك دلال ور تاتا

 ظ لطيران زعير رامبو وب ةللتا

 1 نوع نووي وسو رماو بريت انا سارا :
 >| 0 21 ورفعت وير اوال
 0 57 كلو مورا اوسوم عيال ند والا ة جنو را
 ا ليا زورظطالار عت راوغرىرفول وون كس لف
 ١ رطبا تاو واتا نورا ناسمدوكأ

 غار نيزوكر ب وشنان وش اور ينل
 ظ 201 2و "الرا وصب سس م ئاوونفل

 .٠ "واول تكافل تجبر اعمل وكر ريب الاون نابي 0
 جل حيو نوار زا ع - 0

 1 0 7 و ا 0 0 1 1
 ا ظ 0000 3 3 ١ يا م وس 08 17
 ظ 0و ا 0 3 1 3 ااا

 ماكل 1و اند
 6م

 ع سم /

+ 

51 
0 






